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 الشكر والتقدير

  .    )  قُل إَن الفَضَل بِيِد هللا يُؤتيِه َمن يَشاء وهللاُ واسٌع َعليم    (
     صدق هللا العلي العظيم                                                                                     

 .......الدمہ ل الذي منَّ علينا بنعمة العلم  
ال��ى  ن أتوج��ه بش��كري وامتن��انيأوأن��ا أنه��ي كتاب��ة رس��التي  يطي��ب ل��ي      

 ؛كلي�ة العل�وم/ جامع�ة بغ�ہاد ہاويالہكتورة الفاضلة فري�ال عب�ہ المن�اف المه�
 والعملي��ة موض��وع الرس��الة والش��رافها ومتابعته��ا العلمي��ة ب��اقتراحلتفض��لها 

 .مہة الہراسة طوالالہؤوبة ورعايتها الكريمة لي 
إل��ى األس��تاذ ال��ہكتور عل��ي  الخالص��ين ش��كري واحترام��يبكم��ا اتق��ہم 

 الجزي�لشكري كما اتقہم ب. حسين الموسوي لتعاونه معي في تصنيف النبات
جامع�ة بغ��ہاد لتعاون�ه مع��ي ف��ي  -االس��تاذ عل�ي حس��ين ف�ي كلي��ة التربي��ة  إل�ى

ويس��رني ان أتق��ہم بخ��الص ش��كري  ،التدل��يالت اإلحص��ائية لنت��ائج البد��ث
وتقہيري إلى األستاذة الہكتورة الفاض�لة نهل�ة عب�ہ الرض�ا البك�ري م�ن كلي�ة 

ي ق�راءة نت�ائج الفد�ص ف� يلتعاونه�ا مع� التربية / اب�ن الهي�ثم / جامع�ة بغ�ہاد
 . النسجي

مركز بدوث التقنيات االحيائي�ة /جامع�ة  وال يفوتني ان اشكر منتسبي
للجه�ود  و ،ارتي�ادي المرك�زطوال مہة  قہموهاالنهرين لدسن المعاملة التي 

 .بتوفير كل مستلزمات البدث وهاوالمساعہة التي ابہ
العلم والعلماء رئاسة قسم وال يفوتني أن أتقہم بالشكر الجزيل إلى مملكة      

 من مساهمة في رفعة العلم وتطوره. تقہمهعلوم الدياة / جامعة بغہاد لما 
م��ن  اجم��ع إل��ى زمالئ��ي وزميالت��ي الوافرينالش��كر والتق��ہيربكم��ا أتق��ہم      

ف�ي قس�م عل�وم لما ابہوه من روح ص�ادقة ف�ي التع�اون طلبة الہراسات العليا 
الخالص�ين  واخي�را اق�ہم ش�كري وامتن�اني بغہاد.الدياة /كلية العلوم / جامعة 

من صبر وتدمل ولتشجيعهم المس�تمر الكم�ال  ابہتهلعائلتي الكريمة على ما 
دراس��تي و ال��ى جمي��ع ال��ذين اس��ہوا ل��ي عون��ا وال��ى ك��ل م��ن ش��جعني ف��ي 

 علمية.المواصلة واالستمرارية بهذه المسيرة ال

 Éسار



 I 

 الخالصـة
قســمت علــى اربــع مجــاميع متســاوية جرعــت  ¡ البالغــة ) انثــى مــن االرانــب٢٠تضــمنت الدراســة اســتخدام (        

وهـي  المجموعة الثانيـة أما ¡ NaCl)%٠.٩الفسيولوجي ( الملحي المجموعة االولى( مجموعة السيطرة) بالمحلول
 و حقنـــت¡  غم/كغـــم٢مقـــدارها  قطـــب بجرعـــةجرعـــت بالمســـتخلص الكحـــولي لثمارالفســـليمة ال االرانـــب مجموعـــة

 الملحـــيبـــالمحلول  ثـــم جرعـــت داء الســـكريملغم/كغـــم مـــن مـــادة االلوكســـان ألســـتحداث  ١٥٠ بــــ المجموعـــة الثالثـــة
ـــات المجموعـــة الرابعـــة  ¡ الفســـيولوجي مجموعـــة االرانـــب مصـــابة بالســـكري بوســـاطة االلوكســـان )  (جرعـــت حيوان

اسابيع ،بعدها تـم احتسـاب  ٤واقع جرعة في اليوم.واستمرت المعاملة لمدة غم/كغم ب٢بالمستخلص بجرعة مقدارها 
الكلـي  الكوليسـترولوزن الجسم لحيوانات التجربة وتم قياس تركيـز الكلوكـوز ،وقيـاس مسـتوى الـدهون التـي تشـمل: 

Total Cholesterol)(TC  æ¡الكليسيريدات الثالثيةTrigleceride (TG)ي عـالي ،وكوليستيرول البروتين الدهن
 Low الكثافة  يء،وكوليسترول الدهني واط High density lipoprotein cholesterol  )(HDL-c الكثافة

density lipoprotein cholesterol )(LDL-c الكثافـة جـدًا  يء، وكوليسـترول الـدهني واطـVery low 

density lipoprotein cholesterol  )VLDL-c، فــي مصــل الــدم ( æفعاليــة قيــاس Ã نزيمــاتGlutamic 

Oxaloacetic Transaminase (GOT) ¡æGlutamic Pyruvic Transaminase (GPT) ¡æ 

Creatine Phosphokinase (CPK)  هرمـــوني فـــي مصـــل الـــدم ومجـــانس الكبـــد ، كمـــا تـــم قيـــاس مســـتوى
T3æT4. وزنت و شرحت االرانب ألستئصل الكبد لغرض تحضير المقاطع النسجية . 

ــــا         ــــ اً ئج التحليــــل األحصــــائي إنخفاضــــأظهــــرت نت ) فــــي معــــدل وزن الحيوانــــات المصــــابة P<0.05( اً معنوي
) فـي معـدل وزن الحيوانـات المصـابة بالسـكري والمعاملـة بالمسـتخلص P<0.05بالسكري وحصول إرتفاع معنـوي (

ة والمعاملــة ) فــي معــدل وزن الحيوانــات الســليمP<0.05كمــا لــوحظ إرتفــاع معنــوي ( ¡قياســًا بالمجموعــة المصــابة 
)بـين المجـاميع االربعـة فـي اوزان P>0.05بالمستخلص ،كما بينت نتائج الدراسة الحاليـة انعـدام الفـروق المعنويـة (

 كبد هذه المجاميع.
 

) فــي تركيــز ســكر P<0.05أظهــرت نتــائج التحليــل األحصــائي لفحــص الســكر بالــدم حصــول إرتفــاع معنــوي(      
)  فــي p>٠.٠٥املـة باأللوكســان قياسـاً بمجموعـة الســيطرة و إنخفـاض معنـوي (الكلوكـوز بالـدم فــي المجموعـة المع

واالرانـب السـليمة .  íفي كل من االرانب المصـابة بالسـكر  كحولي لثمار القطبالمستخلص الب المعاملة تركيزه بعد
¡TC æ¡TG  æ) فــي معــدل تركيــز كــل مــن :P<0.05كمــا اشــارت نتــائج الدراســة الــى حصــول إرتفــاع معنــوي (

LDL-c  æ¡ VLDL-c) مع حصول إنخفاض غير معنويP>0.05 في معـدل تركيـز (HDL-c   فـي مجموعـة
) فـي معـدل P<0.05االرانب المصابة بالسكري قياسًا بتركيزه في مجموعـة السـيطرة ، وحصـول إنخفـاض معنـوي (

áÏ ) فـي معـP>0.05مـع حصـول ارتفـاع غيـر معنـوي (TC æ¡TG  æ¡LDL-c æ¡ VLDL-c تركيز كل  من :



 II 

في مجموعة االرانب السليمة والمعاملة بالمستخلص قياسًا بمجموعة السيطرة و مجموعة االرانب   HDL-cتركيز 
 المصابة بالسكري والمعاملة بمستخلص القطب قياساً بالمجموعة المصابة بالسكري.

فعاليـة انزيمـات  ) فـي مسـتوىP<0.05وأظهرت نتائج التحليل األحصائي أيضا حصول إرتفاع معنوي (          
في مصل دم مجموعة االرانب المصابة بالسكري ، وحصول إنخفاض  GOT  æ¡GPT æ ¡CPK لكل من الكبد

في مجانس كبد هذه المجموعة قياسًا بمجموعة  GOT æGPT  æCPK اتنزيمال) في فعالية أP<0.05معنوي (
فـي مصـل دم مجموعـة  GOT  æGPT  æCPK) في فعالية انزيم P<0.05السيطرة.وحصول انخفاض معنوي (

) فــــي فعاليــــة P<0.05الحيوانــــات المصــــابة بالســــكري والمعاملــــة بالمســــتخلص ،فــــي حــــين لــــوحظ ارتفــــاع معنــــوي (
Çاتنزيمال  GOT æGPT  æCPK  .في مجانس كبد هـذه المجموعـة قياسـًا بمجموعـة االرانـب المصـابة بالسـكري

، وٕانخفاض معنوي في فعالية انزيمي  GOTنزيم ) في فعالية ا(P>0.05كما لوحظ حصول إنخفاض غير معنوي
GPT  æCPK )في مصل دم المجموعة السليمة والمعاملة بالمسـتخلص وانعـدام الفـروق  المعنويـةP>0.05 فـي (

فــــي مجــــانس كبــــد المجموعــــة الســــليمة والمعاملــــة بالمســــتخلص قياســــًا  GOT æGPT  æCPK اتنزيمــــالÃفعاليــــة 
 بمجموعة السيطرة .

 T3) في مستوى هرموني P<0.05كما اظهرت نتائج التحليل االحصائي حصول إنخفاض معنوي(              
 æT4  في مصل دم  المجموعة المصـابة بالسـكري قياسـًا بمجموعـة السـيطرة ،فـي حـين لـوحظ إرتفـاع غيـر معنـوي
)P>0.05 فــي مســتوى هرمــوني (T3  æT4 خلص فــي مصــل دم المجموعــة المصــابة بالســكري والمعاملــة بالمســت

فـي  T3  æT4 ) فـي مسـتوى هرمـوني P>0.05قياسًا بالمجموعـة المصـابة،وكذلك لـوحظ انعـدام الفـروق المعنويـة(
 مصل دم  المجموعة السليمة والمعاملة بالمستخلص قياسًا بمجموعة السيطرة.

الــدم تمثــل أشــارت نتــائج الدراســة النســجية للكبــد حصــول تغيــر نســجي للكبــد فــي حالــة ارتفــاع الســكر ب           
بحصـول توســع بســيط بالجيبانيــات ،واحتقــان دمــوي مــع حـدوث تنخــر للخاليــا الكبديــة وتجمــع حبيبــات كاليكوجينيــة 

داخـل الخاليـا الكبديـة مـع تفجـي سـايتوبالزمي دهنـي و استسـقاء مـائي مـع مالحظـة  عـدة ،وظهور مناطق التهابيـة
) في معدل قطر الخاليا البرنكيمية P<0.05دة معنوية (وجود خاليا منقسمة .كما أدى ارتفاع السكر بالدم الى زيا

في الكبد. وبعد معاملة المجموعة المصابة بالمستخلص لوحظ رجوع الشكل الطبيعي للخاليا الكبدية ،مع مالحظة 
)فـي معـدل P<0.05بقايا تنخر بسيط مع عـدد كبيـر مـن الخاليـا المنقسـمة ،كمـا لـوحظ حصـول إنخفـاض معنـوي (

فــي الكبــد.وفي حــين لــوحظ التركيــب القريــب الطبيعــي للنســيج البرنكيمــي لكبــد الحيوانــات  البرنكيميــةالخاليــا  أقطــار
الخاليـا البنركيميـة  أقطـار) فـي معـدل P>0.05السـليمة والمعاملـة بالمسـتخلص ،مـع حصـول ارتفـاع غيـر معنـوي (

 لكبد هذه المجموعة. 
االصـابة  مـنلمسـتخلص فـي ازالـة التـأثيرات السـلبية الناتجـة من الدراسـة الحاليـة إمكانيـة اسـتخدام انستنتج  لذا     

إمكانيـة اسـتخدامه فـي معالجـة المـرض بعـد التأكـد مـن عـدم وجـود اعـراض جانبيـة لـه ، كمـا  ومـن ثـم داء السكريب
 في تنظيم وظائف الكبد. اً مهم ðÇ يمكننا القول ان للقطب دور 
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 ٤١ تحضير مجانس الكبد ٥-٢-٢

 ٤١ مصل الدم ٦-٢-٢

 ٤١ قياس السكر في مصل الدم ١-٦-٢-٢

 ٤٣ الكلي في مصل الدم الكوليسترولقياس  ٢-٦-٢-٢

 ٤٤ في مصل الدمالكليسيريدات الثالثية قياس  ٣-٦-٢-٢

البروتين الدهني عالي الكثافة في مصل  ترولالكوليسقياس  ٤-٦-٢-٢
 الدم

٤٦ 

الكثافة في مصل  يءالبروتين الدهني واط الكوليسترولقياس  ٥-٦-٢-٢
 الدم

٤٧ 

الكثافة جدا في  يءالبروتين الدهني واط الكوليسترولقياس  ٦-٦-٢-٢
 مصل الدم 

٤٧ 

 ٤٧ GOT æGPTقياس فعالية انزيمي  ٧-٦-٢-٢

 ٤٩ CPKانزيم  قياس فعالية ٨-٦-٢-٢

 ٥٠ في مصل الدم T4قياس مستوى هرمون  ٩-٦-٢-٢

 ٥١ في مصل الدم T3قياس مستوى هرمون  ١٠-٦-٢-٢

 ٥١ المقاطع النسجية ٧-٢-٢

 ٥٣ التحليل االحصائي ٨-٢-٢

 الفصل الثالث : النتائج

 ٥٤ التغيرات الوزنية ١-٣
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 ٥٤ وزن الجسم ١-١-٣

 ٥٥ وزن الكبد ٢-١-٣

 ٥٦ تجريبيا في االرانب داء السكرياحداث  ٢-٣

 ٥٦ تركيز الكلوكوز في مصل الدمالتغير في مستوى  ٣-٣

 ٥٨ التغير في مستوى الدهون ٤-٣

 ٥٨ الكلي في مصل الدم الكوليسترولالتغير في مستوى تركيز  ١-٤-٣

 ٥٩ في مصل الدمالكليسيريدات الثالثية التغير في مستوى  ٢-٤-٣

 ٦٠ في مصل الدم  HDL-Cتوى تركيز الالتغير في مس ٣-٤-٣

 ٦١ في مصل الدم LDL-Cالتغير في مستوى تركيز ال  ٤-٤-٣

 ٦١ في مصل الدم VLDL-Cالتغير في مستوى تركيز ال  ٥-٤-٣

 ٦٣ التغيرات االنزيمية ٥-٣

 ٦٣ في مصل الدم ومجانس الكبد GOTفعالية انزيم  ١-٥-٣

 ٦٤ في مصل الدم ومجانس الكبد GPTفعالية انزيم  ٢-٥-٣

 ٦٦ في مصل الدم ومجانس الكبد CPKفعالية انزيم  ٣-٥-٣

 ٦٨ التغيرات الهرمونية ٦-٣

 ٦٨ في مصل الدم T3التغير في تركيز هرمون  ١-٦-٣

 ٦٩ في مصل الدم T4التغير في تركيز هرمون  ٢-٦-٣

 في المستخلص  الفعالةÊ الكشوفات الكيميائية للمركبا ٧-٣
 النباتي

٧٠ 

 ٧١ للكبد النسجينتائج الفحص  ٨-٣

 الفصل الرابع : المناقشة

 ٧٨ التغيرات الوزنية  ١-٤

 ٧٨ وزن الجسم ١-١-٤
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 ٧٩ وزن الكبد ٢-١-٤

 ٧٩ االلوكسان بوساطة داء السكرياحداث  ٢-٤

 ٨٠ في مصل الدم التغير في مستوى تركيز الكلوكوز ٣-٤

 ٨٢  التغير في مستوى الدهون ٤-٤

 ٨٢ الكلي في مصل الدم الكوليسترولالتغير في مستوى تركيز  ١-٤-٤

 ٨٤ في مصل الدمالكليسيريدات الثالثية التغير في مستوى  ٢-٤-٤

 ٨٥ في مصل الدم HDL-Cالتغير في مستوى تركيز  ٣-٤-٤

 ٨٦ في مصل الدم  LDL-Cالتغير في مستوى تركيز  ٤-٤-٤

 ٨٧ في مصل الدم VLDL-C التغير في مستوى تركيز ٥-٤-٤

 ٨٨ التغيرات االنزيمية  ٥-٤

 ٩١ التغيرات الهرمونية ٦-٤

 ٩٤ النسجيةالدراسة  ٧-٤

 ٩٧ االستنتاجات 

 ٩٨ التوصيات 

 ٩٩ المصادرالعربية 

 ١٠٠ المصادر االجنبية 
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 الÜÜÜاالشك
 الصفحة العنوان الشكل

 ٧ التركيب الكيميائي لأللوكسان ١-١

 ١٣ النسولينلفعال الشكل ال ٢-١

 ١٣ النسولينلفعال الشكل غير ال ٣-١

 ١٩ التركيب الكيميائي للكوليسترول  ٤-١

بفعل انزيم  الى احماض شحمية احادية الكلسيرولالكليسيريدات الثالثية تحول  ٥-١
lipase  

٢٢ 

 ٢٦ تركيب الكبد  ٦-١

 ٢٩ موقع الغدة الدرقية  ٧-١

 ٣٠ لدرقية هرمونات الغدة ا ٨-١

 ٣١ نبات القطب ٩-١

غم/ كغم) من ٢(الجرعة بجرعة مقدارها تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب  ١-٣
 معدل وزن الجسم الناث االرانب. 

٥٤ 

غم/ كغم) في ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها ( شكل ٢-٣
 معدل وزن الكبد ألناث االرانب.

٥٥ 

 غم/كغم) في معدل٢لمستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(تأثير ا ٣-٣
 االرانب الناثتركيز الكلوكوز في مصل دم  

٥٧ 

غم/ كغم) في معدل  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٤-٣
 االرانب الناث تركيز الكولوسترول الكلي في مصل دم

٥٨ 

غم/ كغم) في معدل  ٢بات القطب بجرعة مقدارها(تأثير المستخلص الكحولي لن ٥-٣
 االرانب الناث تركيز الكليسريدات الثالثية في مصل دم

٥٩ 

غم/ كغم) في معدل  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٦-٣
 االرانب الناثفي مصل دم  HDL-Cتركيز 

٦٠ 

غم/ كغم) في معدل  ٢قدارها(تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة م ٧-٣
 االرانب الناث في مصل دم LDL-c تركيز

٦١ 
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غم/ كغم) في معدل  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٨-٣
 االرانب الناث في مصل دم VLDL-Cتركيز 

٦٢ 

غم/ كغم) في فعالية  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٩-٣
 االرانب الناثفي مصل دم ومجانس كبد   GOTيم انز 

٦٤ 

غم/ كغم)في فعالية  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ١٠-٣
 االرانب الناثفي مصل دم ومجانس كبد  GPTانزيم 

٦٥ 

في فعالية غم/ كغم) ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ١١-٣
 االرانب الناثمصل دم ومجانس كبد  في CPKانزيم 

٦٧ 

غم/ كغم) في معدل  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ١٢-٣
 في مصل دم اناث االرانب  T3تركيز 

٦٨ 

غم/ كغم) في معدل  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ١٣-٣
 في مصل دم اناث االرانب T4تركيز 

٦٩ 

غم/ كغم) في معدل  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ١٤-٣
 اقطار الخاليا البرنكيمية في كبد اناث االرانب

٧٢ 

ترتيب الحبال الكبدية وشكل الخاليا  ،يوضحمجموعة السيطرةمقطع في كبد ارنب  ١٥-٣
 (E &H)صبغةوال )(40Xقوة التكبير  الكبدية والجيبانيات والوعاء المركزي.

٧٣ 

تجمع حبيبات  خاليا ذات نواتين ،يوضح نب معامل بااللوكسانÇمقطع في كبد ار   ١٦-٣
.قوة التكبير  تفجي سايتوبالزمي دهني،احتقان جيبانياتالكاليكوجينية

40X)(والصبغة(E &H)   

٧٣ 

              ، تنخر الخاليا الكبدية مقطع في كبد ارنب معامل بااللوكسان،يوضح ١٧-٣
 E)) والصبغة(20Xقوة التكبير أرتشاح خاليا التهابية عدم انتظام الحبال الكبدية .

&H)  

٧٤ 

توسع الجيبانيات ،تغيرات  ¡ الوذمة عامل بااللوكسان،يوضحمقطع في كبد ارنب م ١٨-٣
مع عدم  تفكك بين الخاليا الكبدæ  تنسكية وتشمل فقدان النمط الفصيصي للكبد

 (E &H)والصبغة )(40Xقوة التكبير  ية .انتظام الحبال الكبد

٧٤ 

معامل بااللوكسان يوضح تفجي سايتوبالزمي دهني ،ضخامة مقطع في كبد ارنب  ١٩-٣
 )E&H)والصبغة ((40Xاختفاء الحبال الكبدية قوة التكبيرæ الخاليا الكبدية،

٧٥ 

ريد توسع و احتقان دموي في الو  عامل بااللوكسان،يوضحمقطع في كبد ارنب م ٢٠-٣
 (E &H)والصبغة )(40Xقوة التكبير  المركزي .

٧٥ 



 X 

   ،يوضح            مصاب بالسكري ومعامل بالمستخلص مقطع في كبد ارنب  ٢١-٣
 (E &H) والصبغة)(40Xقوة التكبير  خاليا لمفاوية مهاجرة.

٧٦ 

 توسع ،يوضحمصاب بالسكري ومعامل بالمستخلص مقطع في كبد ارنب  ٢٢-٣
احتقان دموي،تغير قليل في شكل الخاليا ا تنخر،بقاي يا ذات نواتين،خال¡جيبانيات 

 (E &H) والصبغة )(40Xقوة التكبير  مقارنة بشكلها الطبيعي

٧٦ 

كزي خالي من وعاء مر ،يوضح سليم ومعامل بالمستخلصمقطع في كبد ارنب  ٢٣-٣
 (E &H)) والصبغة(40Xقوة التكبير توسع قليل في الجيبانيات .الكريات،

٧٧ 

توسع بسيط الجيبانيات  ،يوضحسليم ومعامل بالمستخلصمقطع في كبد ارنب   ٢٤-٣
 (E &H)) والصبغة(40Xقوة التكبير 

 

٧٧ 
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 الجداول
 الصفحة العنوان الجدول

غم/ كغم) في وزن ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها ( ١-٣
 االرانباناث  جسم ووزن كبد

٥٦ 

غم/ كغم) في معدل  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ۳-۲
 االرانباناث تركيز الدهون في مصل دم 

٦٣ 

غم/ كغم) في الفعالية  ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٣-٣
 االنزيمية في مصل دم ومجانس كبد اناث االرانب

٦٧ 

غم/ كغم) في التغيرات  ٢كحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(تأثير المستخلص ال ٤-٣
 في مصل دم اناث االرانب الهرمونية

٧٠ 

 لثمار القطب  الكشوفات الكيميائية للمركبات الفعالة في المستخلص الكحولي ٥-٣
Tribulus terrestris 

٧٠ 

عدل غم/كغم) في م٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٦-٣
 أقطار الخاليا البرنكيمية في كبد اناث األرانب

٧٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المختصـراتة ـقائم



 XII 

Adenosine Diphosphate ADP 
Alanine amino transferase ALT 
Aspartate amino transferase AST 
Adenosine Triphosphate ATP 
Cholestryl ester transfer protein CETP 
Creatine Phosphate Kinase CPK 
Fatty Acid FA 
Free Fatty Acid FFA 
Growth Hormone GH 
Glutamic Oxaloacetic Transaminase GOT 
Glutamic Pyruvic Transaminase GPT 
Glutathione  Somatotrophic Hormone        GSH 
High Density Lipoprotein HDL 
Hepatic Lipase HL 

Hydroxy 3-Methyl Glutaryl Coenzyme A  3- HMG-CoA 
Insulin Dependent Diabetes Mellitus Type 1 IDDM 
Intermediate Density Lipoprotein IDL 
Insulin Growth Hormone IGF 
Liver Biochemical Test LBT 
Low Density Lipoprotein LDL 
Lipoprotein Lipase LPL 
Lipoproteins Lps 
Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus Type 2    NIDDM 
Triiodothyronine T3 
Tetraiodothyronine (Thyroxine) T4 
Thyroxine binding globulins TBG 
Total Cholesterol TC 
Triglyceride TG 
Thyroid Peroxidase TPO 
Thyroid Receptor TR 
Thyroid Releasing Hormone TRH 
Thyroid Stimulating Hormone TSH 
Very Low Density Lipoprotein  VLDL 
Working Reagent WR 

 اتـة المصطلحـقائم



 XIII 

وحسب  )۲۰۰۳تم استخدام المصطلحات العلمية التالية ودالالتها باللغة العربية (العلوجي،
 الجدول التالي:

 المصطلح عربي

 Atherosclerosis تصلب الشرايين
 Autoantibodies المضادة الذاتية االجسام

 Autophosphorylation الفسفرة الذاتية
 Cardio vascular disease امراض القلب
 Diiodotyrosine تايروسين ثنائي اليود
 Dyslipidemia اضطراب مستوى الدهون
 Gestational diabetes mellitus سكري الحمل
 Gluconeogenesis تخليق الكلوكوز

 Glycogenolysis الكاليكوجين تحلل
 Hepatocellular necrosis تنخر خاليا الكبد

 Hypercholesterolemia الكوليسترولارتفاع 
 Hyperglycemia ارتفاع السكر
 Hyperlipidemia ارتفاع الدهون
 Hypertension ارتفاع ضغط الدم
 Hypoglycemia انخفاض السكر
 Lipolysis تحلل الدهون

 Lipoprotein دهني بروتين
 Monoiodotyrosine تايروسين أحادي اليود
 Myocardial infarction احتشاء عضلة القلب
 Neuropathy تلف كلوي

 Polydispsia العطشفرط  
 polyphagia فرط الجوع
 polyuria فرط التبول
 Sinusoids الجيبانيات
 Thyroglobulin ثايروكلوبيولين

 Thyroid Releasing Hormone درقيةالهرمون المحرر لل
 Thyroid Stimulating الهرمون المحفز للدرقية

Hormone 
 Triiodothyronine ثايرونين ثالثي اليود

 



Summary 
        
Twenty mature female rabbits were used in this study. They were divided 
randomly into 4 equal groups. The first group was givin normal physiological 
saline (0.9% NaCl) oraly , the second group was givin the alcoholic extract of 
Tribulus terrestris fruits  (2 g/kg body wt.),The third group was injected with (150 
mg/Kg) of Alloxan to induce a diabetes mellitus and givin normal physiological 
saline (0.9% NaCl) oraly, while the fourth group was Alloxan diabetic rabbits 
givin the extract (2 g/Kg body wt.) once daily. Following 4 weeks of treatment, the 
animals’ weight was measured and concentration of glucose, the level of lipid 
which including: Total cholesterol (TC), Triglycerides (TG), High density 
lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and 
Very low density lipoprotein cholesterol (VLDL-C) were determined in the serum. 
Measurement GOT, GPT and CPK activity in the serum and homogenized liver 
were done. In addition to measurment the level of T3 and T4. Rabbits were killed 
and the liver were excised under sterile conditions and placed in Bouin’s solution 
for fixation to prepare the histological sections. 
 The results of this study showed significant increase (P<0.05) in 
concentration of glucose of the group injected with Alloxan compared with control 
group, and significant decrease (P<0.05) in Alloxan diabetic rabbits treated with 
the extract and normal rabbits which treated with the alcoholic extract. In addition 
to significant increase (P<0.05) in concentration of: TC ,TG , LDL-c ,  VLDL-c  
and no significant decrease (P>0.05) in HDL-C concentration in diabetic group 
compared with control group,  In addition to significant decrease (P<0.05) in 
concentration of: TC ،TG  ، LDL-c، VLDL-c no significant increase (P>0.05) in 
HDL-C concentration in normal rabbits which treated with the extract compared 
with control group and in diabetic rabbits treated with the extract compared with 
diabetic group . 
 The results pointed to significant increase (P<0.05) in liver enzymes activity  
GOT ,GPT and CPK in the serum of diabetic rabbits , and significant decrease 
(P<0.05) in GOT ,GPT and CPK activity noticed in the homogenized liver of the 
same group compared with control group. The results also pointed significant 
decrease (P<0.05) in GOT, GPT and CPK activity in the serum of diabetic rabbits 
treated with the extract, while significant increase (P<0.05) in GOT ,GPT and CPK 
activity noticed in the homogenized liver of the same group compared with 
diabetic group , The results also pointed to no significant decrease (P<0.05) in 
GOT activity, and  significant decrease (P<0.05) in GPT and CPK activity in the 
serum of normal rabbits which treated with the extract and no significant 
differences (P>0.05) in GOT ,GPT and CPK activity noticed in the homogenized 
liver of the same group compared control group. 
           The results also showed significant decrease (P<0.05) in level of T3 and T4 
in the serum of diabetic group compared control group. And no significant increase 



(P>0.05) noticed in level of T3 and T4 serum of diabetic rabbits treated with the 
extract compared with diabetic group. And the results also showed no significant 
differences (P>0.05) level of T3 and T4 normal rabbits which treated with the 
extract compared with control group. 
         The results also showed significant decrease (P<0.05) in the body weight in 
the diabetic group significant increase (P<0.05) in the body weight of diabetic 
group treated with the extract compared with diabetic group, and significant 
increase (P<0.05) in the body weight of normal group which treated with the 
extract compared with control group. The results also showed no significant 
differences (P>0.05) between the fourth groups in their liver weight. 
         The results of liver histological study showed Changes in the liver 
histological structure in case of increased blood glucose represented by a little 
expansion of sinusoids, congestion and occurrence of necrosis in parenchymal 
cells that form liver tissue glycogen granules accumulation inside hepatocyte , with 
presence of edema in the tissue with detection of several inflammatory sites in the 
liver tissue with noticed fatty change and number of proliferated cells. In addition, 
to significant increase (P<0.05) in  the average diameter of the parenchymal cells 
of diabetic group. When treatment the diabetic rabbits with extract noticed return 
back the normal shape of the hepatocyte with remnants of necrosis and number of 
proliferated cells. And also noticed significant decrease (P<0.05) in the average 
diameter of the parenchymal cells of diabetic group diabetic rabbits treated with 
the extract. While noticed the structure which near to the normal liver histological 
structure in normal animal that treated with extract, In addition, to no significant 
increase (P>0.05) in the average diameter of the parenchymal cells of the same 
group. 
 
        It is concluded that the potential use  extract  to remove the negative effect 
which produce from diabetes mellitus and may being used for the treatments of 
diabetes mellitus after be sure that there is no side effect ,we can say that the 
extract has an important role in the regulation of liver function.                                 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 المقدمة و أستعراض المراجع                                                             áæ  الفصل األ
 
 

 ﴾1﴿ 

 المقدمة
 

عوامـل مختلفـة وراثيـة  مـنحالـة مرضـية مزمنـة ناتجـة  Diabetes Mellitusيعـد داء السـكري       
تصــيب اعضــاء الجســم   عــدة او فايروســية او بيئيــة او وظيفيــة ، وهــو لــيس مرضــًا واحــدًا بــل امــراضٍ 

  كلوكـوز وهـي ارتفـاع مسـتوى سـكر ال ¡اساسـية فسـيولوجيةبحالة البعض عمومًا وتشترك مع بعضها 

Hyperglycemia  في مصل الدم.(Chauhan and Dixit,2007) 
 æبحســب مســبباتها اال ان هنالــك نــوعين منهــا االكثــر شــيوعًا همــا داء  أنــواع المــرض يمكــن تصــنيف

 Insulin Dependent Diabetes Mellitusالمعتمــد علــى االنســولين النــوع االول  íالســكر 

(IDDM) Type 1 معتمــد علــى االنســولينالغيــر ثــاني وداء الســكر النــوع الType 2     

(NIDDM)  Diabetes Mellitus Non Insulin Dependent . 
يعزى ارتفاع سكر الكلوكوز في كال النوعين من المرض الى النقص النسبي او المطلق في افراز     

  Metabolismهرمـــون االنســـولين او فعـــل هـــذا الهرمـــون او كالهمـــا مســـببًا اضـــطرابات فـــي ايـــض 
والبروتينــات لتنتهــي كلهــا بزيــادة الســكر فــي الــدم  ¡والــدهون ¡الكاربوهــدراتمثل: المهمــه المــواد الغذائيــة

 . )(Al-Salmani,2007عن معدله الطبيعي وظهوره في البول
بكثرة التبول وزيادته لمرات عديدة في المتمثلة االولية يتم تشخيص المرض نتيجة ظهور اعراضه     

) و الشـعور بـالعطش polyphagia)وزيادة الشهية للطعام (فـرط الجـوع  polyuriaبول اليوم(فرط الت
هن الـو والشـعور بالتعـب و وجفاف الحلق واللسـان ونقـص الـوزن )  polydispsiaالشديد (فرط العطش 

اجـراء الفحوصـات المختبريـة الخاصـة  اال بعـدهذه االعراض  واليمكن التأكد من جميع ¡بالجسم  عامال
 ) .(Stryer,2000بالسكري

يمثــــل داء الســــكري مشــــكلة صــــحية عالميــــة االنتشــــار نتيجــــة التغيــــر الحاصــــل فــــي نمــــط الحيــــاة      
 قلـة الحركـة ادت فضًال عـنوالمتمثل بتغير العادات الغذائية وحياة المدينة التي يعيشها افراد المجتمع 

 Rajagopal and)لميجميعهــا الــى انتشــار هــذا المــرض المــزمن علــى النطــاق العــا هــذه العوامــل

Sasikala,2008) . 
منــذ القـدم وكـان مـن اعــالم الطـب العربـي فـي هــذا المجـال الـرازي وابــن عـرف العـرب داء السـكري     

الرومـان أطلـق ولقـد  ¡ه بشكل مفصل بما في ذلـك الغنغـرينسينا اللذان وصفا المرض وذكرا مضاعفات
تعنـي Mellitus   æكلمـة اليها ثم اضافوا لتبول اي كثرة ا  Diabetes كلمةسنة قبل الميالد  30منذ 

 ).١٩٨٩العسل عندما عرفوا انه يحتوى على كمية من مادة ذات مذاق سكري (الشيخلي وشبر ،
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وقد شرع العلماء في مختلف انحاء العالم باجراء الدراسات والبحـوث حـول هـذا الـداء فـي محاولـة      
ونظـرًا  í.السيطرة على داء السـكر  االجراءاتي تسببها ق لعالجه بعد اتضاح المخاطر التائاليجاد طر 

نجاحًا تامًا لحد االن بسـبب  íلعدم نجاح عمليات زرع البنكرياس السليم في اجسام مرضى داء السكر 
لـذا فقـد اتجـه العلـم نحـو دراسـة  ¡لخاليا المزروعـة داخـل جسـم المرضـىحدوث تفاعالت مناعية ضد ا

وكـان االختيـار  داء السـكريت تأثير فعـال فـي السـيطرة علـى عـالج مواد اقل سمية وضررًا للجسم وذا
 Chauhanاالمثل هي النباتات واالعشاب الطبية لتجنب االثار الجانبية لالدوية والمركبات الكيمائية 

and Dixit,2007) نـوع مـن النباتـات المسـتعملة  ٤٠٠).كمـا و بينـت الدراسـات ان هنالـك أكثـر مـن
بســيطًا منهـا قــد نـال اهتمـام البــاحثين ودراسـاتهم لغــرض  ðÇ العــالم ولكـن جـزء فـي داء الســكريفـي عـالج 

فعاليتهـــا فـــي العـــالج فقـــد اســـتعملت بـــذور أو اوراق أو ثمـــار هـــذه النباتـــات ومستخلصـــاتها فـــي  تقـــويم
 í (Kim et alمذيبات مختلفة في العالج لمعرفة اي منها اكثـر تـأثيرًا وفعاليـة فـي عـالج داء السـكر 

.,2006). 

 هدف الدراسة     
آليـة تـأثير المسـتخلص الكحـولي لثمـار القطـب فـي تنظـيم الفعاليـات  تقـويمسعت الدراسـة الحاليـة الـى  

ونظـــرًا لـــدور الكبـــد والغـــدة الدرقيـــة المهـــم فـــي تنظـــيم  ¡بـــائنللل بـــديالً الحيويـــة كافـــة وبأســـتخدام االرانـــب 
سة التغيرات النسجية والفسـيولوجية للكبـد استهدف البحث درالذلك   .الفعاليات الحيوية كافة في الجسم

االصــابة بــداء الســكري ، والمســاهمة فــي إيجــاد عــالج نبــاتي أمــين لــداء الســكري والــذي  مــنوالناتجــة 
 يؤدي الى تجنب استخدام االدوية والمواد الكيميائية التي من المحتمل ان لها تأثيرات جانبية.

 معاملة بمستخلص نبات القطب في :تم دراسة تأثير االصابة بداء السكري وال لذا
 .GOT¡ GPT ¡CPKمعايير وظائف الكبد وذلك بقياس فعالية انزيم  .١

ـــدهون مثـــل  .٢ ـــايض ال ـــد ذات العالقـــة ب ¡ TC ¡TG ¡LDL-c ¡HDL-cمعـــايير وظـــائف الكب

VLDL-c. 

 التركيب النسجي والخلوي للكبد. .٣

 قياس هرمونات الدرقية لما لها من دور مهم في عمليات االيض. .٤

 عراض المراجعأست
  Diabetes mellitusداء السكري : ١-١
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يتميــز بأرتفــاع Chronic metabolic disease  æمــرض ايضــي مــزمن يعــد هــذا الــداء          
مســتوى الكلوكــوز عــن المســتوى الطبيعــي نتيجــة لــنقص كامــل او نســبي لهرمــون االنســولين او وجــود 

، و الـذي لـم يـتم  (Saikat et al.,2008; Spira et al.,1997)عوامـل مضـادة لعمـل االنسـولين 
مــن استخالصــه مــن بنكريــاس  Banting  æBestعنــدما تمكــن كــل مــن  ١٩٢١اكتشــافه حتــى عــام 

 .(Louis,2002)الكلب 
مـــن اكثـــر االمـــراض المزمنـــة شـــيوعًا حيـــث اشـــارت احـــدى الدراســـات التـــي  داء الســـكرييعـــد          

                       %7.43االصــــــــــابة بــــــــــالبول الســــــــــكري نســــــــــبة  الــــــــــى اناجريــــــــــت فــــــــــي البصــــــــــرة جنــــــــــوب العــــــــــراق 
(Mansour et al.,2008)  مـن مجمـوع السـكان ١٣-٤و فـي الخلـيج العربـي %(Yahya,1998) 

 اشــــارت الــــى انو اعتمــــادًا علــــى تقــــارير حديثــــة  (Gibbsltd,2007)% 6.5و فــــي العــــرب عمومــــًا 
 Saikat et)مليــون شــخص  ٢٣٩الــى  داء الســكريسيصــل عــدد المصــابين بــ ٢٠١٠بحلــول عــام 
al.,2008)  مليــون شــخص اي  18.2و فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة يصــل عــدد المصــابين الــى

مــــــنهم مصــــــابين بالســــــكري مــــــن النــــــوع الثــــــاني  %٩٥-٩٠% مــــــن مجمــــــوع الســــــكان و 6.3بنســــــبة 
(Vinik,2006). 

ببات االانهــا تنطــوي تحــت و بنوعيــه، بحيــث تعــددت المســ داء الســكريلــيس هنــاك ســببًا محــددًا لــ      
 و البيئيـــــة ¡(Pitkäniemi et al.,2004)العوامـــــل الوراثيـــــة  :عنـــــاوين رئيســـــة و هـــــي ةثالثـــــ

(Kulmala,2000)¡  و المناعيـــة(Kinp,2002) امـــا طبيعـــة هـــذِه العوامـــل و مـــدى اســـهامها فـــي .
ع الثـاني و و هـل هـو مـن النـوع االول او النـو  íاحداث المرض فان ذلـك يختلـف بـاختالف داء السـكر 

 Atkinson)          العمر و العرق و انماط الحياة التغذوية و االجتماعية في المجـاميع السـكانية

and Eisenbrath,2001) . 
مـن الـدم اي حـوالي  مللتـر١٠٠ ) ملغم/١٠٠-٨٠ان معدل الكلوكوز في دم االنسان السليم (

لكلوكــوز فــي الــدم بعــد تنــاول الطعــام يفــرز غــرام واحــد لكــل كيلــوغرام مــن الــدم، و عنــدما ترتفــع نســبة ا
 Glucogenالســكر الزائــد عــن حاجــة الجســم الــى كاليكــوجين  ليعمــل علــى تحويــلهرمــون االنســولين 

 عنــــدها يتحــــول  وعنــــدما تظهــــر حاجــــة الجســــم الــــى الكلوكــــوز ¡الــــذي يخــــزن فــــي الكبــــد و العضــــالت
عود الكلوكــوز الــى نســبته الطبيعيــة الــى الكلوكــوز ثانيــًا اي انــه فــي الشــخص الســليم ســيالكاليكــوجين 

 .(Choate,1998)خالل ساعة الى ساعتين 
كوز الى الكاليكوجين فـي الكلو  وعند حصول نقص االنسولين في الدم تنخفض عملية تحول 

الكلوكـــــــــوز مـــــــــن المصـــــــــادر غيـــــــــر الكاربوهيدراتيـــــــــة  الكبـــــــــد، فـــــــــي حـــــــــين ترتفـــــــــع عمليـــــــــة تحضـــــــــير
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Gluconeogenesis  æيــرات جميعهــا الــى ارتفــاع الســكر فــي الــدم و ظهــور تــؤدي هــذِه التغ مــن ثــم
 . (Pari and Saravanan,2005)السكر في البول

 Polyuriaان ارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم عــن الحــد الطبيعــي يصــاحبه حــدوث فــرط االبالــة        
لراشـح تقـل قابليـة الكليـة علـى اعـادة امتصـاص تركيـز الكلوكـوز فـي ا من ثمنتيجة زيادة االوزموزية و 

 مســـببًا العطـــش Osmotic dieresisو يعمـــل ذلـــك علـــى طـــرح كميـــات كبيـــرة مـــن المـــاء  ¡الكلـــوي
polydipsia و يرافـــق فقـــدان المـــاء فقـــدان عـــدد مـــن االيونـــات. ان فقـــدان الكلوكـــوز المتحـــد بـــدون ،

 ðÇ بوصفها مصادر تعويض يؤدي الى استهالك الكاربوهيدرات و البروتينات و الدهون المخزونة بالجسم 
وبــذلك يشــعر المصــاب بــالجوع الــدائم فتــزداد شــهيته لتنــاول   (Eteng et al.,2008)بديلــة للطاقــة 

دهنية حرة و التي نتيجـة يتم هدم الدهون الى احماض  polyphagia ÐÅ. الطعام مسببة فرط الجوع  
فـي  Keton bodiesغيـر الكامـل تتأكسـد مكونـة مركبـات وسـطية تـدعى باالجسـام الكيتونيـة التمثيـل 

الكبــد بمعــدل قــد يتجــاوز معــدل اســتهالكها مــن قبــل العضــالت و بقيــة االنســجة و مــن ثــم تنتشــر الــى 
و هـذِه االجسـام الكيتونيـة عبـارة عـن  Ketouriaو طرحهـا مـع البـول  Ketonemiaالمجرى الـدموي 
تتحـول  β-hydroxy butyrateو بيتـا هايدروكسـي بيتوريـت  ¡Acetone acetateاسـتون اسـيتيت 

Ç لــى اســتونacetone  التـــنفس  زيــادةالتــوازن الحامضـــي القاعــدي مؤديــًا الــى حــدوث  فــيالــذي يــؤثر
Hyperventilation عند تجمـع هـذِه االجسـام الكيتونيـة و هـي حـوامض ضـعيفة  نفسه و في الوقت

هذه الحامضية في بعض االحيان تكون مسؤولة عـن آالم معويـة و قـيء  acidosisتعطي حامضية 
زيادة االحماض الدهنية الحرة مقاومـة  منكما و تنتج  (Mayer and Davidson,1981)و غثيان 

ــــافس مــــع الكلوكــــوز لالكســــدة  عــــن طريــــقلالنســــولين  ــــائي للكلوكــــوز لكونهــــا تتن ــــيط النشــــاط االنتق تثب
(Murray et al.,2000). 

 

  Types of Diabetes Mellitus داء السكريانواع  :١-١-١
 : داء السكريمن  هناك نوعان رئيسان       

 
  Primary Diabetes Mellitusاالولي  داء السكري: ۱-۱-۱-۱

ي هناك حاالت مشخصة سببت او æ بينما الثانحالة مرضية لغير مصاحب  داء السكري االولييكون 
 .(Abourizk and Dunn,1991)سمحت لظهور اعراض السكري 

 æ رئيسين هما : نمطينيضم- 
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 Insulin Dependentلمعتمـد علـى االنسـولين (النـوع االول)  Ç داء السـكري : ۱-۱-1-۱-۱
Diabetes Mellitus (IDDM) (Type – 1)  

الذي يصيب المراهقين و البـالغين دون سـن االربعـين لكنـه معـروف تقليـديًا بسـكري  النمطهو         
 يحـــدث المـــرض بصـــورة رئيســـة عنـــد االطفـــال االصـــحاء غيـــر Juvenile- onset typeاالطفـــال 

 Tan et)البـدينين او البــالغين الشــباب و لكــن يمكــن ان يظهــر المــرض فــي اي عمــر مــن االعمــار 
al.,2000). 

% مـن ۱۰ حـوالي ة من االصابة بالنمط االول من السكري و الـذي يمثـليال توجد وسيلة للوقا       
معينـة  سببه خلل وراثي حيث يمتلك المريض انواعاً  (Al-Salmani,2007)حاالت مرضى السكري 

التــي تقــع علــى   Human Leukocyte Antigen (HLA)مــن مستضــدات خاليــا الــدم البــيض 
البنكرياســية التـي تفــرز  الـذراع القصــير للكروموسـوم الســادس حيـث تقــوم بهجـوم ذاتــي علـى خاليــا بيتـا

 :او تحدث االصابة عن طريق االلتهابات الفايروسية مثل ¡(Ekoē et al.,2001)هرمون االنسولين 
Mumps¡  æو فــايروس النكــاف  ¡ Human Enteroviruses A & Bالفايروســات المعويــة 

 Congenital Rubella (Hiemstra et و الحصــبة الوالديــة ¡ Influenzaفــايروس االنفلــونزا 
al.,2001)؛ ÐÅ äÇ  العـــدوى الفايروســـية للبنكريـــاس ممكـــن ان تســـبب الســـكري بطـــريقتين امـــا التحطـــيم

و تتمثــل  Autoimmunityاو عــن طريــق تحفيــز المناعــة الذاتيــة  ¡ا البنكرياســيةالمباشــر لخاليــا بيتــ
علـى خاليـا  T dependent anti immune diseaseو المسـماة  T-lymphocyteبهجـوم خاليـا 

 .(Ganong,2005; Foster,1998)بيتا المنتجة لالنسولين 
 يـق انحـالل بروتينـات الجسـم ممـاالكلوكوز من مصادر غيـر كاربوهيدراتيـة عـن طر  توفيرتزداد عملية 

ــديم ارتفــاع ســكر الــدم اي ان االنســجة ــ جميعهــا ُي الــى حــدوث غيبوبــة  ةتســتمر فــي عمليــة الهــدم مؤدي
تـــتم معالجـــة هـــذا النـــوع باعطـــاء  .(Ganong,2005)قـــد تكـــون مميتـــة  diabetic comaســـكرية 

حيـاة المـريض خاصـة فيمـا  االنسولين فقط مع المراقبة المسـتمرة لمسـتويات الكلوكـوز و ضـبط اسـلوب
 .(Samann et al.,2007)و النشاط البدني  باالكليتعلق 

 
 Non_Insulin غي���ر المعتم���د عل���ى االنس���ولين (الن���وع الث���اني) داء الس���كري :۱-۱-۱-۱-۲

Dependent Diabetes Mellitus(NIDDM)(Type -2)                              
، ان نسـبة  Maturity- onset typeن االربعـين لـذلك يـدعى يصيب عـادة البـالغين بعـد سـ         

æ  ¡من المرضـى المصـابين بالسـكري %۹۰بحوالي  من السكري تقدر النمطالحاالت المشخصة لهذا 
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كثــر انتشــارًا مــن Çلهــذا يعــد هــذا النــوع  ºفــرد فــي المجتمــع ۱۰۰مــن كــل  ۳يقــدر معــدل االصــابة تقريبــًا 
 .(Watanabe et al.,2007; Dobesh,2006)النوع االول 

تحــــاول تحديــــد ســــبب و آليــــة االصــــابة بهــــذا النــــوع امــــا ان يكــــون عــــدة  توجــــد عــــادة نظريــــات        
äÇ æÇ  ¡ لســماح بــدخول الكلوكــوز فــي خاليــا الجســملالبنكريــاس اليفــرز كميــة مناســبة مــن االنســولين 

نسـولين (لوجـود خلـل االنسـولين حيـث التسـتجيب مسـتقبالت اال فعـلخاليا الجسم لها مقاومة مضـادة ل
ان زيـادة وزن الجسـم و كمـا  ،(William and Wilkins,2005)فيهـا) بصـورة صـحيحة لألنسـولين 

% مـــن المرضـــى ٥٥تـــراكم االنســـجة الدهنيـــة يقلـــل مـــن فاعليـــة االنســـولين حيـــث يعـــاني مـــن الســـمنة 
اخـرى عوامـل  فضـًال عـن (Schwartz and Chadha,2008)المصابين بالنوع الثـاني مـن السـكري 

و تظهـــر  .(Bento et al.,2008)و االســـتعداد الـــوراثي لألصـــابة بـــالمرض  ¡تقـــدم بـــالعمرالمثل:
 Defronzo,2004; Tan and)مع النوع االول  قياساً  (يستغرق وقت اطول)اعراضه بشكل بطيء 

Cheah,1990)  .  ـــ عنـــد انعـــدام العنايـــة يمكـــن ان تنـــتج مضـــاعفات خطيـــرة الفشـــل  :المريض مثـــلب
اعـــتالل  مــناو مــرض فــي العــين نــاتج ¡مــرض فــي الشـــريان التــاجي :او مــرض وعــائي مثــلºالكلــوي 

   (Kanauchi et al.,1998).او التهاب كبدي و ارتفاع كليسيريدات الثالثيةºالشبكية السكري 
 ;Pinhas-Hamiel and Zeithter,2007)الكيتونيـة  االجسـامو نادرًا ماتؤدي الى ارتفاع   

Stamler et al.,1993)  ان االلتــزام بنظــام الحميــة الغذائيــة وزيــادة النشــاط البــدني يمكــن ان يغنــي
ان فقدان الـوزن سـوف يزيـد مـن  ÐÅ  (Votey et al.,2000)االنسولين المريض عن اخذ العقاقير و 

 .(Devlin,1986)مستقبالت االنسولين و تحمل الكلوكوز 
 
۱-۱-۱-۲: ÁÇÏ  السكري الثانويSecondary diabetes Mellitus  

  االصابة بهذا النوع الى: % و تعود اسباب٥حوالي بنسبة الحاالت لهذا النوع  تقدر       
بعــض اورام الغــدة النخاميــة او الكظريــة او مثــل  Endocrine diseaseامــراض الغــدد الصــماء  .١

سولين او الدرقية. او قد تنتج هذِه الغدد الهرمونات المنظمة البديلة التي تعاكس نشاط هرمون االن
 Epinephrine¡ æابنفــــرين  Glucagon ¡ æتثــــبط افــــرازه و مــــن هــــذِه الهرمونــــات الكلوكــــاكون 

 Cortisol (Deedwania andو هرمـون الكـورتيزول  ¡  Growth hormoneهرمـون النمـو 
fonseca,2005; Bolli et al.,1984). 

م خاليــاه او اصــابته مثــل تليــف البنكريــاس و تحطــ Pancreatic diseaseامــراض البنكرياســية  .٢
 .(Kahan,2001)ببعض الفايروسات او العمليات الجراحية لرفع االورام السرطانية 
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تتـداخل مـع عمـل قـد التـي Drug induced diabetes  æلسـكري ل المنشـئةتنـاول بعـض العقـاقير  .٣
 .Glucocorticoides (Agawal et al.,2002)او  Diureticsاالنسولين مثل المدررات 

 Basu et)التــي تهــاجم مســتقبالت االنســولين  Autoantibodiesلمضــادة الذاتيــة االجســام ا .٤
al.,2003). 

 .Mutation (Bonfanti et al.,2008) حصول طفرة في جين االنسولين .٥

 Gestational diabetes mellitus (GDM)الحمـــــــــل  مـــــــــدةالســـــــــكري خـــــــــالل  .٦
(Simmon,2008). 

 

ـــالمواد الكيميائيـــة  :٣-١-١  Chemical compoundsالســـكري المســـتحدث ب
induced Diabetes Mellitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Ellis and West,1992)) التركيب الكيميائي لأللوكسان ١-١شكل (
مسببة نقص  (β-cells)خاليا بيتا  فيسام فوري التي لها تأثير استعملت العديد من المواد الكيميائية 

و اسـتعملت تجريبيـًا ألسـتحداث السـكري عـادة  Chronic insulin deficiencyمـزمن الاالنسـولين 
حــاالت يســببها الســكري لعـالج فـي محاولــة لاليجــاد  فـي الحيوانــات المختبريــة لغـرض اجــراء التجــارب 

(Okamoto,1990). 
يتركــب مــن حلقــة سداســية تحتــوي علــى ذرتــي  الــذي Alloxanو مــن هــذِه المركبــات االلوكســان     

 ينـــتج æ  (Ellis and West,1992) )١-١كمـــا فـــي الشـــكل ( äنـــايتروجين و اربـــع ذرات كـــاربو 
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ُأكتشـــف  ¡ Uric acid (Lee and Sietten,1952)  اليوريـــكااللوكســـان مـــن اكســـدة حـــامض 
في تجارب داء السكري الول مـرة عـام  ُأستخدمWoehler  æمن قبل الباحث  ١٨٣٨عام االلوكسان 

١٩٤٣ (Lukens,1948). 
ثالثـة اطـوار اسـتجابة  عمـل بآليـة تتضـمنيæ æ فقط ن نصف دقيقة واحدة اللوكسايبلغ العمر النصفي ل

سـاعة  ٤-٢بعـد  Initial hyperglycemic Phaseيمـر بطـور زيـادة السـكر االولـي  ÐÅلسـكر الـدم 
الـــذي ربمـــا يحـــدث   hypoglycemia phaseيمـــر بطـــور نقصـــان الســـكر  هامـــن الحقـــن، و بعـــد

 Permanent hyperglycemiaادة السـكر الـدائمي و اخيرًا طور زي ¡ساعة ١٢-٦اختالجات من 

phase (Bailey,1974). 
فسـر  فقـد ان آلية عمل االلوكسان ألحداث السكري كانت موضـوع العديـد مـن الدراسـات و البحـوث   

Chon )آلية عمل االلوكسـان الـذي يختـزل بسـرعة داخـل الجسـم الـى حـامض ثنـائي اليوريـك ١٩٩٤ (
Dialuric acid ي مـن اكسـدة ذاتيـة ليعطـي جـذر الهيدروكسـيل الحـر الشـديد الفعاليـة و و الـذي يعـان

 Jansson and مباشـر عـن تـدمير خاليـا بيتـا. كمـا وجـد الباحثـان الالمسـؤول  قـد يكـون هـو الـذي 

Sandler )ان االل) ١٩٨٦ æ  كسان يؤدي الـى حـدوث تلـف فـي جزيئـاتDNA  النكرهـانزفـي جـزر 
ثـــم االصــــابة مــــن اخــــتالالت وظيفيـــة لخاليــــا بيتـــا و ى حصـــول الــــمؤديـــًا الــــى تغيـــرات تــــؤدي بـــدورها 

 بالسكري.
ـــك دراســـات اخـــرى اشـــارات       ـــد مـــن كمـــا ان هنال ـــى ان االلوكســـان يزي  Exhaustionاســـتهالك ال

Ç تثبــــيط انــــزيم وذلــــك بالبنكرياســــية  النكرهــــانزألنســــولين المخــــزون فــــي خاليــــا بيتــــا العائــــدة الــــى جــــزر
Glucokinase ا بيتـا و خاليـا الكبـد الموجـود فـي خاليـ(Lenzen et al,1988) ¡  äÇ  تثبـيط هـذا

االنزيم يؤدي الى استمرار افراز االنسولين و بسبب فقدان تحسس خاليـا بيتـا لمسـتوى السـكر فـي الـدم 
حصـول داء السـكري  ومن ثمو استهالك الخزين من االنسولين و اجهاد الخاليا المسؤولة عن تخليقه 

(Pardini et al. ,1999). 
بشـــكل واســـع ألســـتحداث الســـكري  Streptozotocin æالـــى جانـــب االلوكســـان تســـتعمل مـــادة       

تــدمير خاليــا بيتــا البنكرياســية بســـبب التــي قــد تســبب  خاصــيةوهــي ال Alkylationوالتــي تســبب الـــ 
.  N-Methulnitro Sourea (Lenzen,1988;Larsen et al.,2002)احتوائهـا علـى مجموعـة 

هرمون الكلوكاكون او هرمون النمو ألستحداث  من كميات كبيرة أستعمالق من الممكن ما سبفضًالع
 .(Ganong,1997)السكري 
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   Diagnosis of Diabetes Mellitus داء السكريتشخيص  :٤-١-١
من اجراء الفحوصات المختبريـة التـي يوصـي بهـا الطبيـب لغـرض  داء السكرييتم تشخيص          

 American Diabetes ت جمعيـة السـكري االمريكيـةو تامـًا حيـث ذكـر  ðÇ جيـدان يكـون التشـخيص 

Association )۲۰۰۸ يجب  داء السكري) ان اهم الفحوصات المختبرية المتبعة حاليًا في تشخيص
 -:االتيان تتضمن 

 Fasting plasma glucose testبالزما الصيامي الكلوكوز  اختبار -۱

سـاعات بالنسـبة  æ٦  ¡عات على االقل بالنسبة للبـالغين سا ۸يجرى هذا الفحص بعد مدة صيام 
 ۱۲٦لالطفـــال و يشـــخص الســـكري عنـــدما يكـــون كلوكـــوز بالزمـــا الـــدم الوريـــدي اكثـــر او يعـــادل 

 ملي مول/لتر من الدم. æÇ۷ مللتر ١٠٠ملغم/
  Random Plasma glucose test بالزما الوريدي العشوائيالكلوكوز اختبار  -۲

وقـت فـي اليـوم و بغـض النظـر عـن عالقتـه بالوجبـات الغذائيـة و يعـد  يجري هذا الفحـص فـي اي
الشـــــــخص مصـــــــابًا بالســـــــكري عنـــــــدما يكـــــــون كلوكـــــــوز بالزمـــــــا الـــــــدم الوريـــــــدي اكثـــــــر او يعـــــــادل 

مثـل فـرط  داء السـكريملـي مـول/ لتـر مـن الـدم مـع وجـود اعـراض  æÇ۱۱.۱ مللتـر ١٠٠/ملغم۲۰۰
 العطش و كثرة التبول.

 من مسحوق الكلوكوز غم ۷٥موي باستعمال تحمل الكلوكوز الفاختبار  -۳
                                                   75gm – Oral glucose tolerance test 

ايام من طعام غيـر محـدد  ۳من كلوكوز عن طريق الفم بعد  غم ۷٥يجري هذا الفحص بأعطاء 
و يـتم اخـذ عينـات  ¡الختبـار Ç مـدة áÇæÜØساعات علـى االقـل و يبقـى جالسـًا  ۱۰يصوم الشخص 

اثنــاء الصــوم) ثــم كــل نصــف ســاعة بعــد تنــاول فــي مــن الــدم لقيــاس الســكر قبــل اجــراء االختبــار (
ملغــــم /  ۱۲٤-۱۱۰فــــاذا كــــان مســــتوى الســــكر فــــي الــــدم علــــى الريــــق  ¡الكلوكــــوز لمــــدة ســــاعتين

ÇÐ ســـاعتين مـــن هـــ Ïملـــي مـــول /لتـــر و كـــان مســـتوى الســـكر فـــي الـــدم بعـــ æÇ 6.1-6.9مللتـــر ١٠٠
ملي مول / لتر من الدم عندئذ يشخص  æÇ11.1 مللتر ١٠٠ملغم /  ۲۰۰االختبار اكثر او يعادل 

 داء السكري.

   Treatment of diabetes Mellitus داء السكريعالج  :٥-١-١
الســيطرة علـى مســتوى الســكر فـي الــدم هـو امــر فــي غايـة االهميــة للحفـاظ علــى الصــحة تعـد  

. فــــبعض االشــــخاص يقومــــون يداء الســــكريلــــ االمــــدضــــاعفات طويلــــة العامــــة و تجنــــب االصــــابة بالم
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بالسيطرة على مستوى السكر عـن طريـق النظـام الغـذائي السـليم و التمـارين الرياضـية فقـط دون تنـاول 
هنـــاك مجموعـــة اخـــرى قـــد تحتـــاج لالنســـولين او اقـــراص اخـــرى الـــى جانـــب ذلـــك  ¡ æالعـــالج الـــدوائي 

                        ة علــــــــــــى مســــــــــــتوى الســــــــــــكر هــــــــــــو مفتــــــــــــاح العــــــــــــالج العــــــــــــالج و فــــــــــــي كلتــــــــــــا الحــــــــــــالتين الســــــــــــيطر 
(Mayer and Davidson,1981). 

 -و يتم العالج عن طريق :
 Diet and Physical Exerciseالحمية و ممارسة التمارين الرياضية  :١-٥-١-١

خاص تعــــد الحميــــة و ممارســــة التمــــارين الرياضــــية مــــن اهــــم الوســــائل المتبعــــة فــــي عــــالج االشــــ    
ان اغلـــب  NIDDM  ¡ÐÅ داء الســـكريالنـــوع الثـــاني مـــن  مرضـــىالمصـــابين بـــداء الســـكري الســـيما 

لـــذلك فـــان تخفيـــف الـــوزن هـــو العـــالج االول لغـــرض  ºالمصـــابين بهـــذا النـــوع مـــن الســـكر مـــن البـــدينين
 .(Hamdy et al .,2001)الحصول على وزن طبيعي يساعد على تقليل المقاومة لألنسولين 

العقـــاقير االخـــرى فـــي معظـــم حـــاالت  باســـتعمالاالنســـولين او  باســـتعمالكـــان العـــالج Ã و ســـواء     
الســكري يجــب تنظـــيم اوقــات وجبــات الغـــذاء و كميــات االغذيـــة المتناولــة و نــوع الغـــذاء المتنــاول مـــع 

الضـــرورية للحيـــاة و النمـــو، حيـــث ينصـــح  اجمـــع حصـــول المـــريض علـــى العناصـــر الغذائيـــة مراعـــاة
مـن  اجمـع بتنـاول وجبـات ذات سـعرات حراريـة قليلـة تحتـوي علـى مكونـات الطعـام المصابين بالسكري

 و فيتامينات ، و معادن ، و ماء.¡و بروتينات  ¡نشويات
ألعطـاء  اسـتعمالهان ممارسة التمارين الرياضية تساعد على نقل السكر الى خاليا الجسـم و  كما    

 American Diabetes)ى السكر في الـدم تعمل على خفض مستو  من ثمالجسم الطاقة الالزمة و 

 Association ,2003). 

 Drugs Therapyالعالج باالدوية  :٢-٥-١-١
ان اتبــاع النظــام الغــذائي الصــحيح و  فــي حاجــة الــى العــالج الــدوائي عنــدما يجــد المــريض يكــون     

 القيام بالتمارين الرياضية و انقاص الوزن ليس كافيًا للتحكم في مستوى السكر. 
مجمــوعتين  علــى داء الســكريو تنقســم االدويــة المســتعملة فــي الســيطرة علــى اعــراض و مضــاعفات 

 -: هما رئيستين
 

 Insulin Therapyاالنسولين هرمون العالج ب: ۲-۱-٥-۱-۱
 ٦۰۰۰يبلــــغ وزنــــه الجزيئــــي  Polypeptidesهرمــــون بروتينــــي متعــــدد الببتيــــدات  االنســــولين       

و تـرتبط  ¡ Bو  Aهمـا  مرتبة فـي سلسـلتين  Amino Acidًا امينيًا حامض ٥۱دالتون يحتوي على 
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حامضـًا  ۲۱مـن  Aتتكـون السلسـلة  disulfide Bridgesجسور ثنائية الكبريـت  بوساطةالسلسلتان 
يصـــنع االنســـولين فـــي  (Katzung,2006) حامضـــًا امينيـــاً  ۳۰تحتـــوي علـــى  Bو السلســـلة  ¡امينيـــًا 

البنكرياسـية علـى  βفي خاليا  Rough Endoplasmic Reticulumالشبكة االندوبالزمية الخشنة 
حامضـًا امينيـًا تعـرف هـذِه  ۸٤مؤلفـة مـن  Single Polypeptideهيئة سلسلة ببتيدية متعددة مفردة 

æ  )۲-۱كم��ا ف��ي ش��كل ( وهــو الشــكل غيــر الفعــال للهرمــون Proinsulinالسلســلة باالنســولين االولــي 
ثـــم ينتقـــل الـــى جهـــاز كـــولجي و يخـــزن بعـــد ذلـــك فـــي  Aو  Bو سلس���لتي  C-peptideالمكـــون مـــن 

حبيبات موجودة في جدار الخلية ثم يطرحه من الخلية و قبل تحرير الهرمون الى المجرى الدموي يتم 
-Cبأزالـــــة الببتيـــــد المـــــرتبط  Insulinالـــــى الشـــــكل الفعـــــال  Proinsulinتحويـــــل االنســـــولين االولـــــي 

Peptide (Steiner,2004). 
        äÇ حــامض 300,000مســتقبالت هرمــون االنســولين عبــارة عــن بروتينــات ســكرية مؤلفــة مــن 
التــي   β-subunitsووحــدتي بيتــا   α-subunitsتتكســر هــذِه المســتقبالت لتكــون وحــدتي الفــا امينــي 

بوســاطة مــع بعضــها  2βجســور ثنائيــة الكبريــت تــربط الوحــدات الفرعيــة  بوســاطةتــرتبط مــع بعضــها 
بروتينـات عـابرة بوصـفها هذِه الوحـدات داخـل و خـارج الخليـة و تعمـل  توجدæ  ¡يتجسور ثنائية الكبر 

 2αلالنســولين، امــا الوحــدات الفرعيــة  Effecter unitلغشــاء الخليــة حيــث تمثــل الوحــدة المســتجيبة 
و تمثـل هـذِه الوحـدات  ¡خـارج الخليـة  وتوجـدجسـور ثنائيـة الكبريـت بوساطة فترتبط مع بعضها ايضًا 

 .(Gammeltofs and Van,1997)لذي يرتبط به االنسولين الموقع ا
 autophosphorylationان ارتباط االنسولين بوحدتي الفا يعمل على تنشيط الفسفرة الذاتية        

خاليا الهدف المتمثلة بالكبد و االنسجة الدهنية  فيو من ثم يظهر تأثيره ) ¡ ۳-۱شكل  (لوحدتي بيتا
علــى تحويــل ســكر  وذلــك بالعمــل (Ganong,2005; Youngren et al.,1999)و العضــالت 

كلسـيريدات الكلوكوز الـى الكاليكـوجين و خزنـه فـي الكبـد و تحفيـز عمليـة تحويـل سـكر الكلوكـوز الـى 
حمـاض االمينيــة االخزنهـا فــي االنسـجة الدهنيــة كمـا و يســهل عمليـة انتقــال سـكر الكلوكــوز و ثالثيـة و 
 .ä(Kasuga et al. ,2003) مستقبالت خاصة باالنسولي بوساطة

ÐÇ  الفـراز االنسـولين، اً رئيسـ ðÇ محفـز  تركيـز الكلوكـوز الواصـل الـى خاليـا بيتـا البنكرياسـية يعمل
الزيــادة فــي اخــذ ايونــات  عــن طريــقان الزيــادة فــي مســتوى الكلوكــوز فــي الــدم يحفــز افــراز االنســولين 

كذلك عن طريق زيادة مستوى  ،β-cell (Parkash et al.,2002)داخل خاليا بيتا  Ca+2الكالسيوم 
مـــواد محفـــزة بوصـــفها كمـــا تعمـــل بعـــض الهرمونـــات  .و كـــذلك االســـيتيل كـــولين  ¡االحمـــاض االمينيـــة
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 و بعـــض هرمونـــات القنـــاة الهضـــمية ¡و هرمـــون النمـــو ¡الكلوكـــاكونهرمـــون مثـــل :ألفـــراز االنســـولين 
   ).۱۹۹۰(محي الدين وجماعته،

مرضــــى المصــــابين بــــالنوع االول الان كــــل  ÐÅق العــــالج ائــــاهــــم طر يعــــد العــــالج باالنســــولين مــــن     
IDDM  مصــــابين النــــوع الثــــانيالو بعــــض NIDDM  بحاجــــة للعــــالج باالنســــولين يوميــــًا لتعــــويض

في   ان عقار االنسولين المستعمل.  (Dewitt and Hirsch,2003)النقص الذي يسببه البنكرياس 
و غيـــر المحـــور  ¡و يكـــون مفعولـــه طويـــل االمـــد Modifiedالمحـــور  :المعالجـــة يكـــون علـــى نـــوعين

Unmodified مـــــمصـــــدرها بشـــــري او  جميعهـــــا يكـــــون مفعولـــــه قصـــــير االمـــــد، انـــــواع االنســـــولين ä
و لكـــن لـــوحظ ان معظـــم  º(Lynn and Smith,2008)او خلـــيط منهمـــا  ¡او االبقـــار ¡الخنـــازير

كـــون لـــديهم اجســـام مضـــادة نســـولين البقـــر التجـــاري ألكثـــر مـــن شـــهرين تتأيعـــالجون بالمرضـــى الـــذين 
Antibodies  ضـد االنســولين البقــري(Ganong,2003)  ¡قـد اســتعملت الهندســة الوراثيــة لاآلن  أمــا

مـن سلسـلة خاصـة مـن  Human Insulinمشـابه لتركيـب االنسـولين البشـري الفـي تخليـق االنسـولين 
 المضـــادة والـــذي يســـاعد فـــي تجنـــب تكـــوين االجســـامغيـــر مرضـــية  Escherichia coliبكتريـــا 

(Mycek et al.,2000) . 
الــذي  نفســه الــدور ال يملــكان هــذا العــالج اليخلــو مــن حــدوث آثــار جانبيــة فاالنســولين المســتعمل     

 .يقــوم بــه الهرمــون المنــتج فــي الجســم فــي منــع مضــاعفات مرضــى الســكري و اهمهــا تصــلب الشــرايين
æ  ¡و ازديـاد ضـربات القلـب ¡ي سـكر الـدميرة انخفاضًا شديدًا فاالنسولين و بجرعات كببحقن ال يسبب

 اضطرابات ذهنية و قد تتطور الحالة الى االغماء.
الحقــن اليــومي يــؤدي ايضــًا الــى  مــنلــآلالم الناتجــة Ç فضــًال عــنكمــا ان حقــن االنســولين تحــت الجلــد 

 .(Karges et al.,2007)زيادة الشحم في منطقة الحقن 
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 (Katzung et al .,2006)نسولين لالال فعال غير شكلال) ٢-١شكل (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Steiner et al .,2004)نسولينلالفعال الشكل ال) ٣-١شكل (
 
 
 العالج باالدوية الفموية الخافضة للسكر  :٢-٢-٥-١-١

 Oral Hypoglycemic Drugs Therapy                                                      
دويـة االان تسـتعمل بمفردهـا او مـع  مـن الممكـن اصناف من االدويـة الفمويـة التـي توجد خمسة      

 -الفموية االخرى كذلك يمكن ان تستعمل مع عقار االنسولين و هي :
 
  Sulphonylureaseمجموعة السلفونيل يوريا  .۱

و تعــد  ¡تعــد هــذِه المجموعــة مــن اكثــر العقــاقير شــيوعًا و اســتعماًال مــن قبــل مرضــى الســكري       
ايضــــــًا مــــــن افضــــــل االدويــــــة التــــــي تعطــــــى عــــــن طريــــــق الفــــــم مــــــن الناحيــــــة االقتصــــــادية و الدوائيــــــة 

(Bell,2004). 
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يتطلب هذا النوع من االدوية وجـود خاليـا بيتـا البنكرياسـية قـادرة علـى افـراز هرمـون االنسـولين        
فــي خاليــا  Sulphonylurease receptorsحيــث تــرتبط هــذِه االدويــة بمســتقبالت الســلفونيل يوريــا 

ـــــــــا  مـــــــــن ثـــــــــمبيتـــــــــا و  ـــــــــزفـــــــــان مركبـــــــــات ســـــــــلفونيل يوري ـــــــــى تحفي خاليـــــــــا بيتـــــــــا ألفـــــــــراز  تعمـــــــــل عل
 . (Ganong,2003; Ozanne et al.,1995)االنسولين

 ÐÅبمفردهــا او مــع االنســولين خصوصــًا للمرضــى المصــابين بــالنوع الثــاني  تســتعمليمكــن ان        
زيـــد مـــن تة مقاومـــة لألنســـولين و ان ادويـــة ســـلفونيل يوريـــا يتميـــز هـــذا النـــوع مـــن الســـكري بوجـــود حالـــ

فعند مزج ادوية سلفونيل يوريا مع االنسولين سوف يحسن السيطرة على  ¡حساسية االنسجة لألنسولين
االعـراض الجانبيـة لهـذا  ومـن اهـمRivellese et al.,2002; Pugh et al.,1993). (كلوكـوز الـدم 

ي الدم و خاصة اذا كان المريض يعاني من بعض المشـاكل فـي العقار هو انخفاض مستوى السكر ف
 .(White,1998)وظائف الكلى و الكبد ، كما ان لها القابلية على التجمع في الكلية مسببة عجزها 

 .Chloroproamide ،وGlibenclamide ،وTolbutamide  م�ن ان�واع ه�ذِه المجموع�ة        
(Diabetes care,1997) 

 Biguanideبايكوانايد   -۲

المركبـــات بكثـــرة و لكنهـــا اقـــل اســـتعماًال مـــن المجموعـــة االولـــى و ذلـــك لظهـــور  تســـتعمل هـــذه
 Lacticاعراض جانبية تتمثل باضطرابات الجهاز الهضمي كما انها تسبب زيادة في حموضـة الـدم 

acidosis  و تعمــل علــى زيــادة اســتهالك الكلوكــوز مــن قبــل العضــالت و انســجة الجســم االخــرى اي
 .Gluconeogenesis (Stades et al.,2004)عملية  تقلل
زيـادة حساسـية الخاليـا لهرمـون االنسـولين لكنهـا التعمـل  تتصف هـذه المجموعـة بالعمـل علـى     

يقــوم بتقليــل قابليــة الكبــد æ  (Opara,2006)افــراز االنســولين فــي خاليــا بيتــا البنكرياســية  تحفيــزعلــى 
لجســم يحتــاج الــى كميــة كلوكــوز قليلــة و يحــذر مــن اســتعماله و ذلــك يعنــي ان اºعلــى انتــاج الكلوكــوز 

لـذا  ºكما و انها تقلل الشهية للطعامقبل المرضى المصابين بعجز الكلية و القلب و ضعف الكبد  من
 Stratton et)تعطــى عــادة لألشــخاص البــدينين خاصــة المصــابين بــداء الســكري مــن النــوع الثــاني 

al.,2000)  æعـــة انـــواع هـــذِه المجمو  مـــنPhenformine, Metformin (Williams et 
al.,2005). 

  Megltinideالميكليتنايد  -۳
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منهـــا جانبيـــة عديـــدة  اً اعراضـــ اال انهـــا تولـــديعمـــل علـــى تحفيـــز افـــراز خاليـــا بيتـــا فـــي البنكريـــاس      
 Repaglinideو هبــوط فــي مســتوى الســكر فــي الــدم و مــن انواعــه  ¡اضــطرابات فــي القنــاة الهضــمية

(Dornhorst,2002). 
  Alpha-Glucosidase Inhibitorsكلوكوسيديز -مثبطات الفا -٤

ابطـاء عمليـة امتصـاص الكلوكـوز فـي عن طريـق تعمل على تقليل مستوى الكلوكوز في الدم 
المسـؤول عـن تكسـير  Glucosidaseمجرى الدم من قبل القناة الهضمية اي عن طريق تثبـيط انـزيم 

تمنـع ارتفـاع نسـبة السـكر بعـد تنـاول الطعـام و مـن  مـن ثـمة و السكريات المتعددة الى سـكريات بسـيط
فــي الكبــد فــي  االضــرارو قــد ُيحــدث بعــض  ¡غــازاتو ال ¡و انتفــاخ الــبطن ¡اعراضــه الجانبيــة االســهال

  Miglitol  æAcarbose (Luna and Finglos,2001)حالة تناول جرعات زائدة و من انواعه 

. 
 Thiazolidinedionesالثايزوليدانديونز  -٥

بمســتقبالته فــي  Øيعمــل علــى تقليــل كلوكــوز الــدم مــن العمــل علــى تحســين حساســية االنســولين لألرتبــا
 الكبد و العضالت.

تأثيراتها الجانبية للقلب و تورم  فضًال عنبعض هذِه االدوية تمتاز بسميتها الشديدة للدم و الكبد      
 Troglitazone¡ æRosiglitazone¡ æ Pioglitazoneالجسم و االرهاق من انواعه 

 (Yki-Järvinen,2004; Dey et al.,2002). 
 

 Complication of Diabetes Mellitus داء السكريمضاعفات : ٦-١-١
يعتمد ظهور المضاعفات للمرضى المصابين بداء السـكري علـى مـدى السـيطرة علـى مسـتوى         

 ¡العمــر:منهــا عــدة عوامــلبي بــدورها تتــأثر ق العــالج التــائــالكلوكــوز فــي الــدم و علــى نمــط الحيــاة و طر 
منهــا  االعــراض التــي يعــاني فضــًال عــنو الــدعم الصــحي للمجتمعــات البشــرية،  ¡والحالــة االجتماعيــة

ارتفــاع مســتويات ســكر الــدم فــوق المســتويات الطبيعيــة مــن العطــش مرضــى الســكري و الناجمــة عــن 
طبيعــي يســبب حــدوث الاالرتفــاع غيــر  الشــديد و نقــص فــي الــوزن و شــعور بالتعــب و االرهــاق ، فــان

حـادة و  علـىمضاعفات تشكل خطورة كبيرة على صـحة االنسـان و هـذِه المضـاعفات يمكـن تقسـيمها 
 .(Goroll and Mulley ,2006;Eteng et al.,2008) مزمنة

 السكري  الحادة لداءمضاعفات ال :۱-٦-۱-۲
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                               Acute Complications of Diabetes Mellitus 

هــو شــائع الحــدوث لــدى المرضــى المصــابين  hypoglycemiaان هبــوط الكلوكــوز فــي الــدم        
زيادة في افراز العرق و الرعشـة  منهاو ينتج  وذلك عند أخذ جرعات كبيرة من االنسولين بالنوع االول

. ارتفـــاع Á(Frier,2004) ، و الضـــعف ، و الشـــعور بـــالجوع و الغثيـــان و احيانـــًا يـــؤدي الـــى االغمـــا
النــوع  مــن تحــدث غالبــًا بمرضــى الســكري Diabetic Ketoacidosisالحــامض الكيتــوني الســكري 

الغثيـــان و  æ الشــعور بفقــدان الشــهية منـــهاالول بالمصــاحبة مــع ارتفــاع فـــي تركيــز الكلوكــوز و ينــتج 
 .(Rewers et al.,2008)القيء و الحمى و آالم في المعدة 

ـــــــــــــة او قـــــــــــــد ي       ـــــــــــــر الكيتوني ـــــــــــــة غي ـــــــــــــة العالي ـــــــــــــي الكلوكـــــــــــــوز مـــــــــــــع الفعالي ـــــــــــــاع ف                     حـــــــــــــدث ارتف
Diabetic hyperosmolar non Ketonic¡  وهـــو شـــائع الحـــدوث لـــدى المرضـــى المصـــابين

جفــاف مــع كثــرة التبــول و فــي حالــة شــديدة يــؤدي الــى مثــل البالســكري مــن النــوع الثــاني مــع اعــراض 
 .(Baluch and Oommen,2007)االغماء 

 داء السكري المزمنة لمضاعفات ال  :۲-٦-۱-۱
Chronic complications of diabetes Mellitus 

ان مضــاعفات داء الســكري المزمنــة هــي المســؤولة عــن التلــف التــدريجي و البطــيء و التراكمــي       
وز فـي الـدم و طبيعـي و المـزمن للكلوكـالالذي تتعرض له انسجة الجسم المختلفة بسبب االرتفاع غير 

 -منها :
و امراض  ¡Hypertensionو اضطرابات في ضغط الدم  ¡خلل في االوعية الدمويةحدوث  -۱

و امــــراض الشــــرايين  ¡ةو الذبحــــة الصــــدري ¡Atherosclerosisو تصــــلب الشــــرايين  ¡القلــــب
و يرفـــــع الكوليســـــترول و ثالثـــــي الكليســـــيريدات  ¡(Avogaro et al.,2004)التاجيـــــة 

(Suryawanshi et al.,2006). 
 Diabetic Neuropathyفي االعصاب  حدوث تلف -۲

و خاصة بالعصب الخاص باالرجل و الذراع الذي يسبب الشعور بالخدر و آالم شديدة ، او 
 Spruce et) االعصاب المتصلة بالجهاز الهضـمي الـذي يـؤدي الـى حـدوث غثيـان و قـيء

al.,2003)  
وث فشــل عضــلي فــي الكليــة الــذي حــد Diabetic Nephropathyتلــف فــي الكلــى حــدوث  -۳

% مــن مصــابين ۳۰-۲٥اثنــاء النــوم للتبــول حــوالي  فــي يــؤدي الــى كثــرة التبــول و االســتيقاظ
 .(Bruce,2003; Caramori et al.,2002)النوع االول يعانون من فشل كلوي 
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تقريبـًا  Blurred visionو تشـويش النظـر  ،Retinopathyخلـل فـي شـبكية العـين حـدوث  -٤
صــابين النــوع الثــاني يعــانون مــن تلــف فــي االوعيــة م% مــن ٦۰النــوع االول و كــل مصــابين 

 .(Tam et al.,2008)عامًا من االصابة  ۲۰الدموية لشبكية العين بعد مرور 
 .Diabetic foot ulcers (Muller et al.,2002)تقرحات في االقدام حدوث  -٥

 Glucose (سكر العنب)الكلوكوز : ٢-١  
يتحـرر عــن  ÐÅعمليــة هضـم الكاربوهيــدرات،  مـناحـد الســكريات االحاديـة الناتجــة يعـد الكلوكــوز       

، و المــالتوز الفركتــوز، و الكــالكتوز :الكلوكــوز ســكريات احاديــة اخــرى و هــي فضــًالعنهــذِه العمليــة 
التي تتحـول الـى الكلوكـوز فـي الكبـد قبـل الـدخول الـى المجـرى الـدموي. امـا المصـدر الثـاني للكلوكـوز 

 .Glycogenolysis (Mehta,1998)هو تحطم الكاليكوجين في الكبد و العضالت بعملية تدعى 
ــــــل     ــــــ :و يصــــــنع الكلوكــــــوز ايضــــــًا مــــــن مصــــــادر غيــــــر كاربوهيدراتيــــــة مث æ  ¡ةاالحمــــــاض االميني

و التــــي تحــــدث فــــي الكبــــد  Gluconeogenesisو حــــامض الالكتيــــك بعمليــــة تــــدعى  ¡الكوليســــترول
و بعد وصوله للمجـرى  (Rukkwamsuk et al.,1999)بالدرجة الرئيسة و في الكليتين بدرجة اقل 

 للطاقة في تجهيز العمليات االيضية ألنسجة الجسم المختلفة. ðÇ الدموي يستعمله الجسم مصدر 
امــا مــن ناحيــة تركيبــه الكيميــائي فيحتــوي الكلوكــوز علــى ســت ذرات كــاربون و مجموعــة الديهايــد      

 على ذرة كاربون في الموقع االول.
 بينمـا يـنخفض¡مللتر١٠٠ملغـم /  ١٠٠-٨٠يتراوح معدل تركيز الكلوكوز فـي مصـل دم االنسـان     
كــوز فــي الحيوانــات المختبريــة æ كلعلمــًا ان معــدل الºلتر ملغــم / ديســي ٧٠-٦٠اثنــاء الصــوم الــى  فــي

 (Ganong,2005)مللتر١٠٠ملغم /  ١١٢-٩٥يتراوح 
 
 
 

  Lipidsالدهون  :۱-۳
مواد طبيعية تذوب في المركبات الهيدروكاربونية لكنهـا التـذوب فـي المـاء تتـألف مـن مجموعـة        

 .hydrophobicغير متجانسة من الجزيئات العضوية الكارهة للماء 
       æ بعـض  يعمـلاهمية كبيـرة فـي الجسـم ، اذ تعمـل الـدهون بوصـفها مصـادر خازنـة للطاقـة و لها

 :هرمونات مثـلبوصـفهامنها بوصفها مكونات تركيبية اساسية في االغشية الخلوية ، و يعمل بعضها 
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فــي اتمــام بعــض الوظــائف فــي الجســم ففــي  تســهمSteroid Hormone ¡ æالهرمونــات الســتيرويدية 
ض الفيتامينـــات التـــي تقـــوم بوظــائف التنظـــيم الحيـــاتي اوبوصـــفها مرافقـــات انزيميـــة، الــدهون تـــذوب بعـــ

التــي لهــا اهميــة كبيــرة فــي اســتحالب   bile acids صــفراءيمكــن تحويــل بعــض منهــا الــى احمــاض 
 الدهون في االمعاء.

الثية و الكليسيريدات الث Fatty acidsستة انواع و هي االحماض الدهنية  علىو تقسم الدهون      
Triglycerides و الســـــــــــــتيرويدات ،Steroids   و الـــــــــــــدهون المفســـــــــــــفرة ،Phospholipids  æ ¡

ــــدهون الســــكرية  Vitamins (E, D, A, & K)الفيتامينــــات                                            glycolipids و ال
(Champ and Harvey,1994). 

 

   Fatty Acids (F.A.)االحماض الدهنية  :۱-۳-۱
تحتوي على  monocarboxylic acidالحوامض الدهنية حوامض احادية الكاربوكسيل      

نواع مختلفة من سالسل كاربونية مختلفة في الطول، و تعد الحوامض الدهنية المكون الرئيس أل
و في جزيئة البروتين الدهني واطيء  ¡ Triglycerides (.T.G)الدهون مثل الكليسيريدات الثالثية

                                                                         low density Lipoprotein  (LDL)افةالكث
    (Heird and Lapillonne,2005; Donald and Judithg ,1995)      

التـي تحـوي علـى  Saturated Fatty acidيوجـد عـادة نوعـان مـن الحـوامض الدهنيـة المشـبعة     
Palmitic acid ¡  æو  ، arachidonic acid :كاربونية خالية مـن االواصـر المزدوجـة مثـل سلسلة
التـي تحتــوي علـى سالســل  unsaturated fatty acidمشــبعة الو االحمـاض الدهنيــة غيـر  .غيرهـا

 و ، Vaccomic acid :كاربونيــة ذات اواصــر مزدوجــة واحــدة او اكثــر بــين ذرات الكــاربون مثــل
Oleic acid ، وLinoleninic acid  و غيرها(Kusunoki et al.,2007). 

الـذي يــدخل فــي  Acetyl – CoAتتأكسـد هــذِه االحمـاض الدهنيــة فـي الحــاالت الطبيعيـة لتعطــي   
تصــنيع احمــاض دهنيــة جديــدة او يــدخل الــى دورة حــامض الســتريك ليعطــي ثنــائي اوكســيد الكــاربون 

CO2 .و ماء 
ة التي تحدث جراء النقص في هرمون االنسولين الذي يحصل اما اما في الحاالت غير الطبيعي      

زيـادة فـي  منهو الصيام سوف ينتج ¡Ãو بسبب الجوع الشديد في اوقات المجاعة ¡Ãبسبب داء السكري 
المتكونـة مـن عمليـة االكسـدة  Acetyl-CoAاكسدة الحوامض الدهنية حيث تتجمع كل جزيئتين مـن 

فــي تصــنيع الكوليســترول و الســتيرويدات و  يســتعملالــذي  Aceto acetic acidفــي الكبــد لتكــون 
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مـن الكبـد  aceto acetic   acidفي تصـنيع االجسـام الكيتونيـة ثـم يخـرج  أو يستعملامالح الصفراء 
و أ β-hydroxybuturic acidالــى العضــالت و االنســجة الدهنيــة ليــتم هضــمه امــا باختزالــه الــى 

 Acetoه الجسـم عـن طريـق الجهـاز التنفسـي، امـا خـروج الـذي يـتخلص منـ Acetonيتاكسد ليعطي 

acetic acid   æβ-hydroxybuturic acid  يمتـازان بك ،واللـذينفيكـون عـن طريـق االدرار æ نهمـا
لغـــرض  +Naمـــن االيونـــات الســـالبة الشـــحنة فعنـــد خروجهمـــا تخـــرج معهـــا ايونـــات موجبـــة الشـــحنة كـــا 

 Aceto دان الصــوديوم مــن الــدم. كمــا ان وجــودالمحافظــة علــى التــوازن االيــوني و الــذي يســبب فقــ

acetic acid  وβ-hydroxybuturic acid  فـي الـدم و االدرار معـًا يسـببان حالـة التسـمم الكيتـوني
 Berg et)الذي يعاني منه مـريض السـكري خاصـة فـي النـوع االول بسـبب قلـة او انعـدام االنسـولين 

al.,2002) . 
 

   Cholesterol (C)الكوليسترول  :۱-۳-۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Donald and Judithg ,1995) التركيب الكيميائي للكوليسترول): ٤-۱شكل (

الكوليســترول مــادة شــمعية موجــودة مــع الــدهون االخــرى فــي المجــرى الــدموي و فــي كــل خاليــا الجســم. 
من و هذِه الستيرويدات تتميز  ¡ Precursorاو الباديء لها  Steroidsوهو احد انواع الستيرويدات 

التـي   Cyclopentan-perhydrophenthreneالناحية التركيبية بوجود النواة الستيرويدية المسماة 
(شـكل تحتوي علـى مجموعـة الهيدروكسـيل ذات االهميـة فـي نفـاذ الكوليسـترول خـالل االغشـية الخلوية

۱-٤( (Eacker et al.,2008; Donald and Judithg ,1995). 
كمـا ويعـد  .و خاصـة النسـيج العصـبي اجمـع  كل واسع في خاليا الجسمينتشر الكوليسترول بش      

للخليـــــة و لبروتينـــــات الدهنيــــــة   Plasma membraneزمـــــي الالمكـــــون الـــــرئيس للغشـــــاء الب

HO 

CH3 

CH3 
CH-(CH2)3 CH-CH3 

CH3 CH3 
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Lipoprotein في بالزما الدم. يوجد الكوليسترول في الـدهون الحيوانيـة واليوجـد فـي الـدهون النباتيـة 

(Storey et al.,2007). 
كما انه عديم  ¡ز الكوليسترول بوزنه الجزيئي العالي و بكونه صلبًا في درجة حرارة الجسميتمي    

 (Donald and Judithg ,1995). االستونمثل العضوية  لكنه يذوب بالمذيبات بالماء الذوبان
و الذي يعد المكون الرئيس  Free cholesterolسترول في بالزما الدم اما بشكل حر ييوجد الكول

% يكون ۷۰وع كوليسترول بالزما الدم و الباقي اي م% من مج۳۰ية الخاليا و يشكل حوالي غشأل
حوامض بوصفه الذي يوجد سائًال في بالزما الدم   Cholesterol esterعلى الشكل االستري 

 Palmitic acid (Rudel and  و  ، Linoleic acidو   ،Oleic acid  :شحمية مثل
Shelness,2000; Mazzone,1995)          . 

و سـتيرويدات القشـرة الكظريـة  bile acidsمـالح الصـفراء و يعـد الكوليسـترول المكـون الـرئيس أل    
Adreno Cortico Steroids  و فيتامينD (Makoto,2005). 

غـم / اليـوم الواحـد تقريبـًا مـن  ۱اما مصادر داخلية حيث يصنع داخل الجسـم بمقـدار  وتكون مصادره
لمصـــدر و الكبـــد الـــذي يعـــد ا ¡و االبهـــر ¡و الجلـــد ¡االمعـــاء الدقيقـــة:ســـجة الجســـم مثـــل قبـــل معظـــم ان

عملية هضم الوجبات الغذائية  عن طريقو عن طريق مصادر خارجية Ã¡ الرئيس لتكوين الكوليسترول
غــم / يــوم مــن  0.3نيــة حيــث يحصــل االنســان علــى æÇ يو الــدهون الح¡صــفار البــيض  :الغنيــة بــه مثــل

 .(Donald and Judithg ,1995)الغذاء 
و مـن ثـم تطـور حالـة ¡ان االصابة بداء السكري يرافقه ارتفاع في مسـتوى كوليسـترول مصـل الـدم      

التصلب الشيرياني لدى المصابين بداء السكري لمدة طويلة في حالة االصابة الشديدة و المزمنة لـداء 
مســتواه فــي الــدم نتيجــة ألرتفــاع مســتوى الســكري تقــل صــناعة الكوليســترول فــي االنســجة بينمــا يرتفــع 

 Very low (VLDL)و الواطئـــة الكثافـــة جـــدًا  ¡(LDL)البروتينـــات الدهنيـــة الواطئـــة الكثافـــة 

Density Lipoprotein وية على الكوليسترول بنسبة  عالية                      و الحا(Yegin 

et al.,1995; Kostner and Karadi,1988) . 
رتفــاع كوليســترول مصــل الــدم عنــد المصــابين بــداء الســكري الســيما النــوع المعتمــد علــى Ç ينشــأ       

يــــؤدي الــــى بقــــاء  االنســــولين مــــن انخفــــاض طــــرح الكوليســــترول و تحويلــــه الــــى مركبــــات اخــــرى ممــــا
  .LDL (Tomkin,2008) الكوليسترول في حالة دوران في الدم متحدًا مع

مصــابات بــداء الســكري ان الكوليســترول الكلــي فــي ال فــي دراســة اجريــت علــى النســاء حيــث لــوحظ    
 .(Tanasescu et al.,2004)من غير المصابات بالسكري  %۲۷الدم يكون اعلى بنسبة 
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ان صناعة استر الكوليسترول تزداد فـي حالـة المرضـى  )Jones et al. )۱۹۹٦بين الباحثون  كما  
مســـتوى الكوليســـترول فـــي الـــدم و الشـــرايين  و ان ارتفـــاع ¡بغيـــر المصـــابين قياســـاً المصـــابين بالســـكري 

يــــــــؤدي الــــــــى احتشــــــــاء العضـــــــــلة القلبيــــــــة نتيجــــــــة ألصــــــــابة الشـــــــــرايين المجهــــــــزة للقلــــــــب بالتصـــــــــلب 
(Ravnskov,2002). 

 

 Triglycerides (T.G.)الكليسيريدات الثالثية  :۱-۳-۳
تتكون من æ ¡ مصدر لخزن و نقل الطاقة Ïوهي شكل من اشكال الدهون الموجودة في بالزما الدم وتع

 .)٥-۱شكل((Craig,2006)مع ثالث جزيئات لحوامض دهنية  Glycerolاسترة الكليسيرول 

     äÇ۹۰ - ۹من الدهون المخزونة في االنسجة هي الكليسيريدات ثالثية تنتقل في الدم % ٥ 
  من االنسجة الدهنية الى مواقع العمليات االيضية في الدرجة االولى منها الكبد و العضالت 
 (Al-Adsoni,2004). 
مثلـــة بالكبـــد و تالمصـــادر الداخليـــة الم فضـــًال عـــنيحصـــل الجســـم علـــى الكليســـيريدات الثالثيـــة       

االنســـــجة الدهنيـــــة مـــــن مصـــــادر خارجيـــــة المتمثلـــــة باالغذيـــــة الحاويـــــة علـــــى الـــــدهون اذ تنتقـــــل بعـــــد 
الـى مواقـع  VLDLو  Chylomicronesاستخالصها من االغذية الى البالزما معظمها على شـكل 

 .عليهــــــا عمليــــــات االيــــــض لتجــــــري Lipoprotein æÇدهنيــــــة الخزنهـــــا بشــــــكل جزيئــــــات البروتينــــــات 
(Wassan and Cassidy,1998; Assmann and Schulte,1992). 

دوره فضًالعن  ¡يقوم االنسولين بتنشيط عملية تخليق الكليسيريدات في الكبد و االنسجة الدهنية      
المتكـــون فـــي خاليـــا االنســـجة الدهنيـــة و  Lipoprotein Lipase (LPL)انـــزيم فـــي زيـــادة فعاليـــة 

                                                                                              بــه الغنيــة لبروتينــات الدهنيــة العضــلية و الــذي يعمــل علــى تحلــل الكليســيريدات الثالثيــة
       (Hany et al.,2004; Hayirli et al.,2002). 
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 سيريدات الثالثية الى احماض شحمية احادية الكلسيرول بفعل ي) تحول الكل٥-١شكل (
 Lipase (Berg et al.,2002)انزيم الـ 

 
 

   Lipoproteinsالبروتينات الدهنية  :٤-۱-۳
جـــد مرتبطـــة مـــع جزيئـــات بروتينيـــة لـــذا فانهـــا تو º  الـــدهون مركبـــات غيـــر ذائبـــة فـــي بالزمـــا الـــدم      

 .Lipoproteins  (Champ and Harvy,1994) (LPs) خاصة تعرف بالبروتينات الدهنية
و تقــوم  (Pally,1997)تكــون هــذِه الجزيئــات عديمــة الشــحنة تــربط مــابين الــدهون و البروتينــات      

و امتصاصـــها الـــى بنقـــل الـــدهون خـــالل الســـوائل داخـــل مجـــرى الـــدم و خارجـــُه مـــن منـــاطق صـــنعها ا
 .(Wassan and Cassidy,1998)االنسجة المحيطة 

¡ Chylomicrone  æتصـــــنف البروتينـــــات الدهنيـــــة تبعـــــًا لكثافتهـــــا و تشـــــمل الكايلومـــــايكرون       
و البـروتين  LDL، و البروتين الدهني واطيء الكثافة  VLDLالبروتين الدهني واطيء الكثافة جدًا 

الذي يصنع في الكبد ليأخذ  IDL( Intermediate density lipoprotein(الدهني متوسط الكثافة
الكليســيريدات الثالثيــة مــن البــروتين الــدهني الــواطيء الكثافــة جــدًا، و البــروتين الــدهني عــالي الكثافــة 

HDL ،۲۰۰۲(العلوجي.( 
 
 
 
 البروتين الدهني الواطيء الكثافة جدًا  : ۱-٤-۱-۳

Very Low Density Lipoprotein (VLDL)  
نــانوميتر ، غنــي جــدًا بالكليســيريدات  ۸۰-۳۰بــروتين دهنــي كبيــر الحجــم يتــراوح قطــره مــابين        

 ,Donald and Judithg)الثالثيـة يصـنع بشـكل رئـيس فـي الكبـد و يصـنع بدرجـة اقـل فـي االمعـاء 

ويتصـف  .(Berg et al .,2002)يحتـوي علـى كميـات قليلـة مـن البـروتين و الكوليسـترول  (1995
بكونه قليل الكثافة و لُه دور كبير فـي عمليـة نقـل الـدهون المختلفـة مـن الكبـد الـى بقيـة انسـجة الجسـم 

 .(Donald and Judithg,1995)لغرض الخزن 
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  Low Density Lipoprotein (LDL)البروتين الدهني الواطيء الكثافة  :۲-٤-۱-۳

 (Wasan et al.,2002)نـانوميتر  ۲٥-۱۸بروتين دهني صغير الحجـم يتـراوح قطـره مـابين         

بفعــل  VLDL لكــذلك تتكــون مــن هــدم ا¡ æ لالمعــاء  الظهاريــةفــي الكبــد و فــي الخاليــا  LDLيص��نع 
ـــزيم  ـــى  LPLان ـــاه ال ـــة اي  LDLو م���ن ث���م ال���ى  Intermedial density Lipoproteinمحول

(Serruys et al.,2002). 
الـدهني يقـوم بنقـل الكوليسـترول مـن الكبـد الـى  % مـن البـروتين٦۰اذ يشكل الكوليسترول نسـبة       

لـــذلك فانهـــا تكـــون خطـــرة º  ةاالنســـجة و تتحـــد مـــع الكالســـيوم و تكـــون ترســـبات فـــي الشـــرايين الدمويـــ
فـي دم  LDLوقد تبين زيادة تركيز  .;Colpo,2005)  ۲۰۰۲العلوجي ،(بتصلب الشرايين لعالقتها 

كذلك لدى المرضى الذين ¡ æ على مستوى الكلوكوزالمرضى المصابين بداء السكري مع عدم السيطرة 
ممـايؤدي الـى زيـادة مفرطـة فـي نسـبة المـواد الدهنيـة فـي  ¡تزداد لديهم نسبة االجسام الكيتونية في الـدم

Lipemia-retinalis   æمع احتمال زيادة المواد الدهنية في شبكية العـين  Hyperlipidemiaالدم 
 .Eruptive-Xanthomas (Manocha,2008)ظهور طفح مع اورام صفراء 

يـؤدي  كمـا في دم هؤالء المرضى يؤدي الى احتمال ترسـبه فـي الشـرايين LDLان زيادة تركيز       
 Qiu et al.,2008; Goff et)حـدوث الجلطـة و تصـلب الشـرايين  ومـن ثـمالـى تضـيقها و تصـلبها 

al.,2005). 
 
 
 
 
  High Density Lipoproteinالبروتين الدهني عالي الكثافة  :۳-٤-۱-۳

        æ هـــو البـــروتين الـــدهني االصـــغر حجمـــًا مـــن بقيـــة اصـــناف البروتينـــات الدهنيـــة اذ يتـــراوح قطـــره
% مـــــن ۲۰% بـــــروتين وحــــوالي ٥۰نـــــانوميتر و يكــــون عـــــالي الكثافــــة اذ يتكـــــون مــــن  ۱۲-۷مــــابين 

 .(Wasan et al.,2002)الكوليسترول 
 T.G. (Lamarche etو كميـات قليلـة مـن  Phospholipidsمفسـفرة  دهـونو تحـوي علـى      

al.,1999) ل تصنع اHDL بصورة رئيسة في الكبد و االمعـاء æ ¡ كـذلك تتكـون مـن تحلـلVLDL  æ
 .(Kontush et al.,2008)الكايلومايكرون 
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الـــى الكبـــد  Peripheralان الوظيفـــة االساســـية لهـــا نقـــل الكوليســـترول مـــن الخاليـــا المحيطيـــة        
وقــد وجــد انخفاضــها لــدى مرضــى داء الســكري غيــر المعتمــد علــى االنســولين اكثــر  ¡ لغــرض اكســدتها

و يشكل هذا االنخفاض خطورة بتـر االطـراف  (Coutinho et al.,2008)االشخاص الطبيعين  من
 .(Hiroyoshi et al.,2008)لمرضى السكري المصابين بمرض الشرايين الطرفية 

بوصفه ؤشرًا الى ان العمليات االيضية صحيحة لكونه يعمل يعد م HDL للان المستوى العالي      
خـــارج الجســـم  Secretionو افـــرازه  Catabolismلنقـــل الكوليســـترول الـــى الكبـــد ليـــتم هدمـــه  حـــامالً 

لذا فله دور مضـاد او  º المبطنة لألوعية الظهاريةالى الخاليا  LDLفضًال عن قيامه بتقليل وصول 
 .(Assmann and Gotto,2004)دور حماية ضد تصلب الشرايين 

 

      Liver      الكبد : ٤-۱

ـــ         دي فـــي الجســـم ، لونـــه بنـــي محمـــر ، مخروطـــي الشـــكل اســـفنجي يعـــد الكبـــد اكبـــر عضـــو ُغ
التركيــب، يقــع  فــي الجانــب االيمــن تحــت الحجــاب الحــاجز، حافتــه االماميــة الســفلى تقــع خلــف حافــة 

ــيrib cageالقفــص الصــدري الســفلى  أربعــة فصــوص غيــر علــى س كتلــة واحــدة بــل مقســم . الكبــد ل
يكون اكبر من الفص االيسر اذ يكون  äالفص االيم¡ æ متساوية بالحجم فصين رئيسين ايمن و ايسر 

 Quadrate lobeالفـص المربـع ¡ Caudal lobe   æالفص الـذيلي  :فصين ثانويين هما على اً مقسم
(Watson,2002)٦-١( كما في شكل(. 

 علــىتمتــد مــن هــذِه المحفظــة حــواجز تختــرق الكبــد و تقســمه  ضــامظــة مــن نســيج يحــيط بالكبــد محف
 liver lobule، يعـد الفصـيص الكبـدي Multi sidedمتعـددة االوجـه  Lobules فصيصـات عـدة 
تـر كمـا يتميـز مملي  ١االساسية للكبد يبلغ قطر الواحدة من هذِه الفصيصات حوالي  الوحدة الوظيفية

مــن ثالثـــة تراكيــب رئيســـة و هــو الوريـــد البـــابي  اً كــل زاويـــة ، و يكــون متكونـــبوجــود ثالثـــي بــوابي فـــي 
فضـًال    bile الصـفراء  ¡ hepatic artery  æالشـريان الكبـدي ¡ hepatic portal vein  æالكبدي 

 عن االوعية اللمفاوية و االعصاب.
كعبـة الشـكل محـاط بخاليـا برنكيميـة حشـوية م central veinكل فصيص يحتوي علـى وريـد مركـزي 

و مرتبـــة بشـــكل اشـــرطة و مـــابين هـــذِه االشـــرطة توجـــد فســـح   hepatocyteتعـــرف بالخاليـــا الكبديـــة 
، وفضًال عن الخاليا الكبدية تكون الجيبانيات مبطنـة بنـوعين  Sinusoidsدموية تدعى بالجيبانيات 
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ــــا البطانيــــة االندوثيليــــة :مــــن الخاليــــا همــــا  ــــة خاليــــا ¡ Endothelial cells  æالخالي كبفــــر البلعمي
Phagocytic Kupffer cells (Mckiley and O'Loughlin , 2006). 

نشــاء بوصــفه تنظــيم مســتوى الكلوكــوز فــي الــدم و مايزيــد عــن حاجــة الجســم يخــزن بيقــوم الكبــد      
 Kupfferعنــــد الحاجــــة. كمــــاتقوم خاليــــا كبفــــر  كلوكــــوزو الــــذي يحولــــه الــــى  Glycogenحيــــواني 

وم و العديد من االدوية. كما و تنتج خاليا الكبد السائل المراري الذي يحوي بتخليص الجسم من السم
علـــى الكوليســـترول و الـــدهون المفســـفرة و البيليـــروبين و امـــالح الصـــفراء و يصـــنع الكبـــد البروتينـــات 

فضـًال عـن الكاليكـوجين يقـوم  Albuminاأللبـومين مثـل الدهنية كمايقوم الكبد بانتـاج بروتينـات الـدم 
و المعـادن  (Vitamins A, D, E &K)بتخزين الدهون و الفيتامينات التي تذوب في الدهون  الكبد
لذا يعد الكبد العضـو الـرئيس المسـؤول عـن ايـض الكربوهيـدرات و الـدهون و  النحاس و الحديد .مثل 

 .(Watson,2002 ; Mckiley and O'loughlin , 2006)البروتينات و االحماض االمينية 
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 (Mckiley and O'loughlin, 2006)) تركيب الكبد ٦-١شكل (
 

 
 
 
 
 اوكزالواسيتيت ترانس امينيز –انزيم كلوتاميك  :١-٤-١

 Glutamic Oxaloacetic transaminase (GOT) 
 Asparat amino Transaminase (AST)اسـبيريت امينـو تـرانس امينيـز بويسمى ايضّا         
العضـالت و æ  ¡البنكريـاسæ  ¡الكليـة æ  ¡الكبـد ¡ æ القلـب مثل : في معظم االنسجة  GOT لد انزيم ايوج

 .(Coppo et al .,2005)لكن بنسب متفاوتة اذ يحوي القلب على اعلى نسبة و من ثم الكبد 
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ـــوحظ ارتفـــاع مســـتوى االنـــزيم     ـــد حصـــول تلـــف لألنســـجة  ل  infectiveالتهـــاب الكبـــد  وعنـــدعن

hepatitis التهـاب البنكريـاس الحـاد  حالةيزداد مستواه في  كماAcute Pancreatic  و هـذه الزيـادة
في حين ينخفض مستواه في حالـة  ¡في نصف المرضى المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد  لوحظت

 .(Tchounwou et al,2004)في الغذاء المتناول Bمل او نقص فيتامين حال
 
 روفيك ترانس امينيزانزيم كلوتاميك باي : ٢-٤-١ 

 Glutamic Pyruvic Transaminase (GPT) 
 

Alanine amino Transferase (ALT)  ¡ æيـز Ñ االلنـين امينـو  تـرانس فيو يسـمى ايضـًا       
يوجد ايضًا في معظم االنسجة حيث يحتوي الكبد على النسبة االعلى منه تليه الكلية و من ثـم القلـب 

º لــبا  قياسـاً   كثر استعماًال في تشخيص امراض الكبـدلذلك يعد هذا االنزيم اال GOT (Coppo et 

al .,2005). 
 hepatocyteمــــوت الخاليــــا الكبديــــة  Ãæفــــي حالــــة ضــــرر  GPT ليــــزداد مســــتوى انــــزيم ا       

damage  æ ¡ تليـــف الكبـــدCirrhosis  æ ¡ ســـرطان الكبـــدhepatic tumor   æ ¡ التهـــاب الكليـــة
Kidney infection   æ ¡وث الكيميــائي التلــChemical Pollution æ ¡ احتشــاء العضــلة القلبيــة

Myocardial infection (Thomas, 2000). 
 
  Creatine Kinase (CK)انزيم الكرياتين كاينيز :  ٣-٤-١
يتكــون  Phosphocreatine Kinase  æÇ Creatine Phosphokinase بو يعــرف          

الكاليســـين ¡ Arginine  æاالرجنـــين  :حـــوامض امينيـــة و هـــي ةالكريـــاتين داخليـــًا فـــي الكبـــد مـــن ثالثـــ
Glycine  æ ¡ الميثيـــونينMethionine.  و بعـــد تكونـــه ينتقـــل الـــى الـــدورة الدمويـــة حيـــث يتـــوزع الـــى

يتركـز وجـوده فـي كـل مـن السـايتوبالزم و المايتوكونـدريا  ¡ æخاليـا عديـدة و خاصـة الخاليـا العضـلية 
(Kreider,1998). 

ارتباطـــه مـــع الفوســـفات ليكـــون  عـــن طريـــقبـــدور مهـــم فـــي عمليـــات الطاقـــة الحياتيـــة حيـــث يقـــوم      

Creatine phosphate  الذي يعمل على فسفرة ادينوسين ثنائي الفوسـفات(ADP) Adenosine 

Diphosphate  الــــى ادينوســــين ثالثــــي الفوســــفاتAdenosine triphosphate (ATP) 

(Takeuchi et al.,2003). 
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مفيدًا في تشخيص االمراض المختلفة حيث اشارت العديد من الدراسات الـى ارتفـاع  CKيعد          

فعالية االنزيم عند االصابة باالحتشاء القلبي و ُتنسب الزيادة في نشاط االنزيم الى تلف الحاصـل فـي 

 Khalid and) غشــاء الخليــة و الــذي يــؤدي الــى تحريــر االنــزيم و ظهــوره فــي الــدورة الدمويــة 

Mahmood,2006). 
 

 داء السكري والتغيرات االنزيمية: ٤-٤-١

Ã شارت العديد من الدراسات ان االصابة بداءالسـكري يرافقـه اخـتالل وظيفـي للكبـد والعضـالت

من هذه الدراسات ما قام GOT ¡GPT¡CPK   æاالختالل من تغيرات انزيمية منهاهذا  منوما ينتج 

فـي مصـل المصـابين بـداء   GOT ¡ GPTنزيمـي توى فعاليـة اسـلمعرفـة م )١٩٨٩( . Rao et alبه

فـي الـدم .واظهـرت دراسـة اخـرى مسـتوى السـكر  عالقة واضحة بين فعالية االنزيم و Çæالسكري اذ وجد

والمرضـى فــي  بدايـة التشـخيص يعنـد المرضـى فــ GOT  ¡GPT زيـادة فـي فعاليـة كـل مــن انزيمـي

دراسـة اخـرى وجـد  وفـي   (Henderson et al.,1988)بدايـة مـيلهم الـى تكـوين الحـامض الكيتـوني 

 Goldberg) باالدوية الفموية الخافضة للسكر المعالجةثانويًا بسبب  يكونقد  GPTان زيادة انزيم  

et al.,1977)æ اظهــرت دراســة النــزيم CPK  ان فعاليتــه تــزداد فــي مرضــى الســكري زيــادة متذبذبــة

               .CK-MB                     (Lazarove et al.,1990) ظر االنزيمياوخاصة المتن

التتغيــر عنــد االصــابة بــداء الســكري  CPKان فعاليــة انــزيم فــي حــين اظهــرت دراســة اخــرى 
.(Gayathri and Kannabiran,2008) 

   Thyroid Glandالغدة الدرقية          :٥-١
نًا اذ يبلغ وزنهـا فـي االنسـان تعد الغدة الدرقية من الغدد الصم المهمة في اجسامنا و اكبرها وز        

تقع الغدة الدرقية في الرقبة تحت الحنجرة  (Miller and Nettervile,1999) غم ٢٥البالغ حوالي 
) ٧-١وتحتــــوي علــــى فصــــين يغطيــــان الســــطح البطنــــي للقصــــبة الهوائيــــة                    شــــكل (

 فــيلتقــوم بالتــأثير  مباشــرة الــى الــدمتفــرز الغــدة الدرقيــة محتوياتهــا مــن الهرمونــات  ) ٢٠٠٢(العلــوجي،
 .(Ravichand et al.,2005)الهدف لتنظيم عملها الخاليا 
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 (Mckiley and O'loughlin, 2006)) موقع الغدة الدرقية ٧-١شكل (
 

    Thyroid Hormonesهرمونات الغدة الدرقية          :١-٥-١
ًا تــنظم التفــاعالت الحياتيــة و الوظــائف االيضــية يايضــ تفــرز الغــدة الدرقيــة هرمونــات فعالــة         

كما تؤثر هذه الهرمونات في حيث تلعب دورًا مهمًا في المحافظة على مستوى االيض في االنسجة ، 
فضـًال عـن اآلليـات االيضـية المختلفـة مثـل  (Eric et al.,2006)الـدوران العـام و بروتينـات البالزمـا 
 :كـــل مـــنل يةااليضـــ فـــي العمليـــات المســـتعملةالساســـية للجســـم و ة اتأثيرهـــا علـــى زيـــادة صـــرف الطاقـــ

 .(Pucci et al.,2000)الدهون ¡ æ الكربوهيدرات ¡ æ البروتينات 
 
 

 Thyroxin T4  æÇTetraiodothyronineاالول حيث تفرز الغدة الدرقية هرمونيين رئيسين       
 æاالخــر Triiodothyronine T3  نظــيم معــدل االيــض فــي الجســم، مســؤولين عــن تاللــذان يكونــان

ـــزه و ســـيج العصـــبي نكـــذلك نمـــو ال¡ æ النمـــو الطبيعـــي للجســـم ونمـــو الجنـــين، ونضـــج العظـــام، و  و تمي
ثران فــي الجهــاز العصــبي المركــزي يــؤ æ  (Doherty and Way,2005). )٨-١شــكل ( تخصصــهِ 

 æ ء في النضوج العقلي بطىالمحيطي فغياب الهرمونين يؤدي الى æ ¡لبروتينات السائل ارتفاع مستوى ا
قلـة فــي يـادة معــدل امتصـاص الكربوهيـدرات و Ò  تعمـل هرمونـات الغــدة الدرقيـة علـى. æ المخـي النخـاعي

 Courtin et).تأثيرهـا فـي آليـات وظـائف الكبـد عـن طريـقمستوى الكوليسـترول فـي المجـرى الـدموي 
al.,2005; Chan and Roet,2003). 
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تالالت فــي وظيفــة الغــدة الدرقيــة وبــاالخص حصــول ومــن مضــاعفات داء الســكري ظهــور اخــ        
الـى وجـود  فقـد اشـارات العديـد مـن الدراسـات (Abu-Samak et al.,2006)إنخفاض في هرموناتها 
ايـــض  فــيحياتيـــة مــا بــين هرمـــون االنســولين وهرمونـــات الدرقيــة فــي تاثيرهـــا عالقــة فســيولوجية وكيمو 

ادة او نقصــــان اي منهمــــا يــــؤثر فــــي فعاليــــة االخــــر لــــذا فــــان زيــــ ºالكربوهيــــدرات والبروتينــــات والــــدهون
(Udiong et al .,2007)  (2005)حيـث ذكـرVondra et al.  ان مرضـى السـكري اكثـر عرضـة

الى وجود  Ghubb et al . (2005)باالصحاء.كما بين قياساً مرات  ٣-Ü٢بلألصابة بأمراض الدرقية 
من النــــوع الثاني.كمــــا ان االصــــابة لســــكريÇ ÁÇÏتــــداخل مــــا بــــين اعــــتالل الدرقيــــة وهرمــــون االنســــولين و 

 Islam)بالسكري من النوع االول نتيجة لتحفيز المناعة الذاتية تكون عادة مصحوبة بأمراض الدرقية 

et al.,2008) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doherty and Way,2005)( الغدة الدرقية هرمونات) ٨-١شكل (

  .Tribulus  terrestris  Lالقطب      :٦-١
   Macroscopic  Descriptionالوصف المظهري   : ١-٦-١

) ٧ -٤(اوراقًا مركبة ريشية متقابلة  ويحملسم ،  Postrate   30- 70نبات حولي منبطح  
 Ì ÇæÒÇ واحدة من كل زوج اصغر من االخرى ، والسيقان متفرعـة ذات شـعيرات شـوكية طويلـة ومبعثـرة

 .بـتالت  ٥يـة الجـنس، ومتنـاظرة شـعاعيًا وتتكـون مـن ، وازهار ابطية صـفراء اللـون ، ومنفـردة ، وثنائ
وعادة ماتكون  mericarpsيمتاز هذا النبات بثماره كروية شوكية حيث تتكون من مكورات اوثميرات 

¡ شائكة خشبية لكل منها زوجان من الشوك الصلب الحاد واحـد مـن هـذين الـزوجين اطـول مـن اآلخـر

 Triiodothyronine (T3)ثالث يوديد الثيرونين  
I 

I 

 CH2 – cHNH2 - cooH H

 

I 

O 

 Tetraiodothyronine(T4)رابع يوديد الثيرونين (الثايروكسين)   
 

I 

I 

CH2 – cHNH2 - cooH H

 

I 

O 

I 
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æ  الرائحـــةفواصـــل مستعرضـــة، ونســـجتها صـــلبة ، وعديمـــة فـــي كـــل مكـــورة كثيـــر مـــن البـــذور وبينهمـــا 
فـي شـهر نيسـان ويزهـر فـي الصـيف اخضـر طـوال الصـيف ثـم يجـف  ينبـت .وطعمها مـر والذع قلـيالً 

 ويموت. 
 .  Zygophyllaceaينتمي هذا النبات الى العائلة الحرملية 

(Kianbankht and Jahaniani 2003; Mossa, 1987; Daoud, 1985)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Tribulus  terrestris  L ) نبات القطب٩-١شكل (

 
 
 
   Habitat    الموطن البيئي  : ٢-٦-١ 

الدافئـــة مـــن آســـيا كلهـــا وافريقيـــا  والمنـــاطقينتشـــر نبـــات القطـــب فـــي حـــوض البحـــر المتوســـط 
. وينمـــو كـــذلك فـــي جنـــوب وشـــمال  (Kostova, 2002)الشـــمالية والجنوبيـــة واســـتراليا  واالمـــريكتين

 ¡وســـوريا ¡والكويـــت ¡واالمـــارات ¡وقطـــر ¡والســـودان ¡وليبيـــا ¡جزيـــرة العربيـــة وكـــذلك ينمـــو فـــي مصـــرال
 ). ١٩٨٨المنظمة العربية للتنمية الزراعية  (Awadh et al., 2001 ;والسعودية 

 ,Daoud)ينمــو القطــب فــي كــل مــن االردن وعمــان وايــران وافغانســتان وتركيــا ولبنــان كمــا 

 . (Salamon, et al.,2006)بلغاريا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا وفي المغرب وفي  (1985
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فـــي العـــراق فـــي الحقـــول والبســـاتين والمـــزارع والمشـــاتل والحـــدائق كـــدغل مـــزعج وعلـــى ينتشـــر 
فـي منـاطق الغابـات فـي السـليمانية والموصـل وفـي منـاطق السـهل الرسـوبي  يوجـدكما  ¡حافات الطرق

المقداديـة مثـل فـي المحافظـات الوسـطى والجنوبيـة  نمـوه عـن فضالً وكركوك وفي المناطق الصحراوية 
 Townsend)والنعمانية وفي منطقة الزعفرانية في بغداد والحلة والعمارة والرمادي والرطبة والحبانية 

and Guest , 1980) . 
 

   Naming Plantتسمية البنات              : ٣-٦-١
تعنـي ثـالث ،  Triحيـث  Tribolosتينيـة اللÇكلمـة المـن  Tribulusجاءت تسمية الجنس  

bolos  يعنـي اشـواك اذ تكـون الثمـرة ثالثيـة االشـواك(Townsend & Guest, 1980) وللنبـات .
وكــذلك  (Cutub)عــدد مــن االســماء الشــائعة نظــرًا النتشــار النبــات عالميــًا ففــي العــراق يســمى كطــب 

وفـــي مــراكش واندونيســيا يعــرف بــــ  Akhulaســك او بســتناج، وفـــي مصــر يعــرف بـــ(اخلة)حيعــرف بال
 . Prince's Chickpeas (Townsend & Guest, 1980)(حمص األمير) 

او ابــــرة العجــــوز فــــي ســــوريا و افريقيــــا ¡ او ظفيــــرة العجــــوز ¡كمـــا يســــمى بـــــ(ضرس العجــــوز)  
ـــة  هتـــراب بويســـمى بــــ(ُخنجره) باللغـــة الكرديـــة و(شـــكوهنج) فـــي ايـــران ويســـمى فـــي الســـعودية ¡الجنوبي

وفـــــي اليابـــــان  ¡Gokshura  æÇGokharnفـــــي الهنـــــد يســـــمى æ ) ١٩٨٧ ¡( عقيـــــل وآخـــــرونوحســـــك
Isitoho  وفــي الصـــينChili  æÇYingjili¡  وباللغــة االنكليزيـــةBurnut ¡æ Yellow vine ¡æ 

Puncture vine¡æ Caltrops ¡æ Goathed. 
 (Al-Bayati and Al- Mola ,2008; Salamon et al., 2006; Topia et al., 1994) . 
 

   Chemical constituentsمحتوى الكيمائي       ال :٤-٦-١
الصـــــابونيات ،  :ائيـــــة مثـــــلمييحتـــــوي نبـــــات القطـــــب علـــــى انـــــواع عديـــــدة مـــــن المركبـــــات الكي

 Sangeeta et al., 1994;  Mossa et al)والزيـوت الطيـارة والثابتـة ¡ والقلويـدات، والفالفونـات 
.,1987)  ÊÇÐ د فطري ومضاد سـرطاني ولهـا فوائـد مضامل مضاد لاللتهابات و فعالية بايولوجية فتع

والمعـروف منـذ وقـت  .Steroidal Saponinsمن هذه المركبات الصـابونينات السـتيرويدية  æاخرى 
 :ويشـــمل كـــل مـــن (Dincher et al.,2008)االســـتعماالت العالجيـــة  ةواســـع اطويـــل علـــى انهـــ

terrestorsin ¡ æ glycoside¡æ Protodiosin ¡æ Kikuba ¡æ gracillin ¡æ diosin ¡æ 
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Gitonin¡æ F- gitonin ¡æ tribulosi ¡æ neotigogenin (Li et al.,2002) . كمــا يحتــوي
 Kaempferol ¡æ glycosides ¡æ kaempferol :وتشــمل كــل مــن flavonoidعلــى فالفونــات 

¡æ quercertin  كمـــا يحتـــوي علـــى االحمـــاض الدهنيـــةFatty acids  كـــاPalmitic acid ¡æ 
Stearic ¡æOleic ¡ælinoleic (kostova et al., 2002; Adaikan et al.2000)  . 

 Cinnamic amid  æSuger (Bremnerبكميات قليلة القلويدات ومشتقات  كما تحتوي و

et al ., 2005; Annad et al.,1994)زيـوت ثابتـة واساسـية  فضـًال عـن وجـودFixed and 

essential oils ¡æ ـــــــورفرين مـــــــن  اً نوعـــــــ ٢٥ Sapogenin ¡æســـــــابوجنين  Porphyrin ¡æ ب
 الرائحــةالــذي هــو مصــدر  resinوالــراتنج  Flavonoid- glycosidesالكاليكوســيدات الفالفونيديــة 

  aroma (Mossa et al .,1987) للثمار
ان نبـــات القطـــب يحـــوي علـــى نســـبة عاليـــة مـــن مـــادة  Abdul-wahed (2002)كمـــا بـــين 

ــــى ١.٦قــــد تصــــل مــــن  Diosgeninالدايوســــجنين  بالنســــب  قياســــاً هــــذه النســــبة جيــــدة æ ¡% ٢% ال
لمــــادة الدايوســــجنين مــــن الناحيــــة االقتصــــادية فــــي  ðÇ الموجــــودة فــــي النباتــــات االخــــرى المعتمــــدة مصــــدر 

اقتصـــادي للمـــادة االوليـــة فـــي  ðÇ مصـــدر بوصـــفه الصـــناعة الدوائيـــة ممـــا يشـــجع اســـتغالل نبـــات القطـــب 
 الصناعات الدوائية المهمة. 

 

 االقتصادية  األهمية  :٥-٦-١
 فضـًال عـنفقـد عـرف منـذ زمـن طويـل فـي العـراق  اً نبات القطب من النباتات المهمة اقتصـادي

مــن نباتــات المراعــي الــذي تفضــله الجمــال واالغنــام اال ان هــذا  يعــدفــي آســيا واوربــا فهــو  عــدة منــاطق
 .) وفقدان الوزن والتسممBourke,1992(النبات إذا تناولته الحيوانات بكميات كبيرة يسبب لها الترنح

. التصـاقه فيهـا بسـببوبسبب ثماره الشائكة فانه يسبب تخديش افواه الحيوانـات ويقلـل قيمـة االصـواف 
غذائية من هذا النبات فثماره تحوي علـى سـكريات اذ وجـد المركبات ال بعض على كما يمكن الحصول

ائية لهـذا النبـات تحـوي علـى سـكريات متعـددة ان المستخلصات الم Hung et al (1991).الباحثون 
Polysaccharides  متنوعــة. ويعــد هــذا النبــات مــن النباتــات المغذيــة والمســمنة لجســم االنســان ولــم

 . (Antonio, 2000)تسجل اعراضًا ضارة على االنسان 
 Awwad etكمــا واســتخدم النبــات فــي مجــال انتــاج مبيــدات االدغــال واآلفــات الزراعيــة اذ وجــد    

al.(1988)  ان الزيــوت المستخلصــة مــن بــذور النبــات لهــا تــأثير قاتــل للحشــراتInsecticide  بعــد
لهـذا النبـات فعاليـة مضـادة  الميثانوليةاظهرت المستخلصات . كما  Deltamethrinخلطها مع مبيد 
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المتطفلـــــة علـــــى النباتـــــات بســـــبب وجـــــود الصـــــابونينات  Caenorhubditis elegansللنيمـــــاتودا 
(Deepak, 2002) . 

 

 االهمية الطبية   :٦-٦-١
فضــًال الجــزء الطبــي االساســي مــن النبــات هــو الثمــار نظــرًا الحتــواءه علــى المركبــات الفعالــة هــذا  
جــزاء الهوائيــة وجــذور هــذا النبــات علــى مركبــات فعالــة ذات اهميــة طبيــة كبيــرة. حيــث الاحتــواء ا عــن

 ,Ody)لعــالج الســيالن علــى شــكل نقيــع مــادة مرطبــة ومقويــة وتوصــف كاســتخدمت ثمــار النبــات 

 Acuteوفـي معالجـة الرومـاتزم الحـاد  Astringentمـادة قابضـة ككمـا ان الثمـار تسـتخدم  (2000

Rheumatism ،١٩٨٨(المنظمة العربية للتنمية الزراعية .( 
 Acarasoy et)وتفيد صاونينات هذا النبات في معالجة تشنج العضالت الملساء واآلم القولون     

al., 1988) ولقد بين ..Annad et al (1994)   äÇمستخلص الكحولي لثمـار القطـب قـدرة علـى لل
كمــا اظهــر المســتخلص الكحــولي لبنــات .  Urolithsالوقايــة مــن تكــون الحصــى فــي الجهــاز البــولي 

 Proteusبكتريـا æ  الموجبـة لصـبغة جـرام  Staphylococcus aureusضـد بكتريـا  تثبيطـاً القطـب 

mirabilis  البولية التي امتازت بمقاومتها لفعـل  المجاريالسالبة لصبغة جرام المعزولتين من اخماج
í¡ يمضادات الحياة (الزه Ñ٢٠٠٥ .( 

ويمنع ارتفاع مسـتوى اليوريـا  Leucocytosisوللمستخلص الميثانولي تأثير مضاد لسرطان الدم 
تأثير مدرر وقابلية على  ئيوللمستخلص الما (Harda et al., 1999; Wang, 1990)في المصل 

 تفتيت الحصى في الكلى والمرارة . 
 Antihypertensiveلضـــغط الـــدم العـــالي  ðÇ كمـــا ويعمـــل المســـتخلص المـــائي والميثـــانولي مضـــاد   

ÐÇ  اً ريـيبكت ðÇ يعمل مضادæ  ، كما Vasodilator (Phillips et al., 2006)لالوعية الدموية  اً وموسع
 Bacillus cereus, Bacillusا يــلثمــار القطــب فعاليــة ضــد بكتر  اظهــر المســتخلص االيثــانولي

 utitss ضـد بكتريـا  تـهفعالي فضـًال عـن diphtheriae Cornbactrium  المسـببة لمـرض الخنـاق
لجـزء ل نفسـه المسـتخلص فضًال عـنلتهاب المجاري البولية ألالمسببة   Proteus Vulgarisوبكتريا 
المســببة اللتهابــات الجلــد   Candida  albicansضــد فطــر  اً فطريــ ðÇ اذ يعمــل مضــادنفســه النبــاتي 

 .  (Al-Bayati and Al- Mola, 2008)والمجاري البولية 
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واليقـاف الحكـة فـي االمـراض ¡ ولحـث الـدورة الدمويـة ¡ ويستعمل في الصـين الزالـة عتمـة العـين      
كمـا ان القطـب  .(Guo et al.,1997)واحمـرار العـين المصـحوب بغشـاوة ¡ ولوجـع الـرأس ¡ الجلدية 

 Rogerson et al) (2007,.تقوية العضالت وقد استعمله الرياضيون لهذا الغرض يساعد على
يفيــد فــي معالجــة  Protodioscinامــا مــن الناحيــة الجنســية فللنبــات فوائــد عديــدة اذ ان المركــب     

فــــي الرجــــال  وتنشــــيط الغريــــزة الجنســــية Infertility (Poprozccki et al., 2005)العقــــم 
(Gauthaman, 2003) . 

ان المســتخلص المــائي لبنــات القطــب يعمــل علــى زيــادة الهرمونــات  Tawfiq(2007) وذكــر     
¡ Testosteroneتوسـتيرون سالتيLH  æوالهرمـون اللـوتين  FSHالجنسية الهرمـون المحفـز للجريـب 

 الحمل.  مدةليد وتقليل يهيء االرحام ويزيد خصوبتها مع زيادة عدد الموا فئرانال وفي اناث
الســـكري فقـــد اوضـــحت احـــدى الدراســـات ان العطـــاء القطـــب لمرضـــى  فـــيامـــا مـــن حيـــث تـــأثيره      

 .Orgasm (Adimoelja and Ganeshen, 1997)السكري يساعد على زيادة الرغبة الجنسية 
ت تفيد في مصابة بالسكري تجريبيًا اوضحت ان صابونيات النبا فئرانوفي دراسة اخرى اجريت على 

تقليــل  æ.  (Amin et al., 2007; Li et al.,2002) الــدم تقليــل مســتوى الكلوكــوز فــي مصــل
سترول والبروتين الدهني واطيء الكثافة يومحتوى الكول Triglycerideسيريدات الثالثية يمستوى الكل

LDL في البالزما (Chu et al., 2003; Li et al., 2002) . 
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  Materials & Methodsالمواد وطرائق العمل  -٢

 

   -:  Apparatus usedاالجهزة المستخدمة  : ١-٢
 
 

 استخدمت االجهزة المدرجة في القائمة ادناه: 

 الشركة المصنعة (المنشأ) الجهاز

  Light microscope Olympous(Japan). مجهر ضوئي ١

 Centrifuge  Beckman (England). جهاز الطرد المركزي ٢

  Mini VIDAS  Bio Merieux (France). جهاز قياس الهرمون ٣

 Cooling. جهــــــاز الطــــــرد المركــــــزي المبــــــرد ٤
centrifuge  

LKB(Philinda)  

 Sensitive Electric. ميـزان حسـاس كهربـائي ٥
Balance  

Sartorius(Germany)  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئي ٦ . جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز المطي
Spectrophotometer        

CECIL / CE – 1011(England )  

  Freezer (36)  Concord (Lebanon). مجمدة   ٧

  Rotary microtome  Leitz – wetzlar (Germany). جهاز تقطيع الساليدات ٨

  Electric  Grinder  Arthur H. thomasCo. (U.S.A). مطحنة كهربائية   ٩

 Water Distiller  Gallenkamp(England). جهاز تقطير الماء   ١٠

 Water Bath                                                                     Memmert (Germany)                 حمام مائي. ١١

 Electric Oven                                Memmert (Germany)    . فرن كهربائي١٢

 Electric Shaking  Gallenkamp(England)      .محرك كهربائي     ١٣

 UV-Cabinet                                       U.V.P.CC60(U.S.A)  مصدر لألشعة فوق البنفسجية14.
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 -:  Methodsطرائق العمل   ٢-٢
   Tribulus terrestris Collection of:  جمع القطب ١-٢-٢

المحلية وصنفت من قبل االستاذ الدكتور علـي الموسـوي من االسواق  Podsتم شراء الثمار      
التابعـــة  Tribulus terrestrisجامعـــة بغـــداد تحـــت االســـم العلمـــي  –فـــي معشـــب كليـــة العلـــوم 
ـــة  ـــة الحرملي ـــاعم Zygophyllaceaeللعائلـــة النباتي ـــى مســـحوق ن ـــت ال . وبعـــد تنظيفهـــا جيـــدًا حول

 4         المطحونـة فـي الثالجـة بدرجـة  حفظت المـواد Grinderالمطحنة الكهربائية  باستعمال

o االستعمالم لحين  . 
 

 : تحضير المستخلص الكحولي الخام١-١-٢-٢
                             Preparation of Crude Alcoholic extract  

                            
سـتخلص وذلـك لغـرض تحضـير الم Anessiny  and  Perez (1993) اسـتخدمت طريقـة     

مــل ٥٠٠ اليــهمــل وأضــيف  ١٠٠٠غــم مــن المســحوق النبــاتي ووضــع فــي بيكــر ســعة  äÒæ١٠٠ بــ
، ثم وضـع فـي o37ã في حمام مائي بدرجةساعة في  ٢٤ وترك المزيج لمدة¡ %٧٠كحول اثيلي 

رشــح المحلــول بالشــاش ثــم وزع الراشــح فــي انابيــب جهــاز الطــرد محــرك كهربــائي لمــدة ســاعة،ثم 
ووضـع بأطبـاق ل الراسـب مـ. اخـذ الرائـق اه دقيقـة ١٥ دورة/ دقيقـة ولمـدة ٣٠٠٠ المركزي بسـرعة

كــان وزن وبعــد تمــام التجفيــف قشــط المســتخلص .  o37ãبتــري زجاجيــة داخــل فــرن تجفيــف بدرجــة
حفـظ المسـتخلص  ¡%١٠ بنسـبةغـم اي ١٠غم من القطب هو ١٠٠المستخلص الخام الناتج من 

 . االستعمالثالجة لحين في قناني زجاجية محكمة الغلق في ال
 

  :: الكشوفات الكيمائية لبعض المركبات الفعالة في نبات القطب٢-١-٢-٢
 .اجريت بعض الكشوفات على المستخلص الكحولي لنبات القطب     

 
  (Saponins)الكشف عن الصابونينات  ·
حـــو وعلـــى النللكشـــف عـــن الصـــابونينات  (Shihata, 1951)اتبعـــت الطريقـــة الـــواردة فـــي     

  -:االتي
 Mercuricمـــل مـــن محلـــول كلوريـــد الزئبقيـــك  ٣مـــل مـــن المســـتخلص الكحـــولي الـــى٥اضـــيف 

chloride ويمكــن ايضــًا االســتدالل علــى  .ويشــير ظهــور الراســب االبــيض علــى ايجابيــة الكشــف
مل مـن المسـتخلص الكحـولي بشـدة فـي انبوبـة اختبـار لمـدة نصـف دقيقـة  ٥وجود الصابونين برج 

بظهــور رغــوة  Õدقيقــة ويســتدل علــى ايجابيــة الفحــ ١٥ة فــي وضــع عمــودي لمــدة وتتــرك االنبوبــ
 كثيفة. 
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  (Flavones)الكشف عن الفالفونات  ·
وذلــك بمــزج كميــات للكشــف عــن الفالفونــات  Jaffer et al.  (1983)اعتمــدت الطريقــة      

ينمـا ب ¡مـل مـن المسـتخلص النبـاتي ٥مـن  A.يتكـون محلـول  Bومحلـول  Aمتساوية من محلول 

ـــول  ـــول  ١٠مضـــافا اليـــه  % كحـــول االثيلـــي٥٠مـــل مـــن  ١٠ مـــن Bيتكـــون محل مـــل مـــن محل
ـــدل  . %) ايضـــا٥٠وبتركيـــز ( KOHهيدروكســـيد البوتاســـيوم  ـــون االصـــفر ي ان ظهـــور الل

 على وجود الفالفونات.
 

  (Terpenes & Steroid)تيرويد سالكشف عن التربين وال ·
غــم مــن المســتخلص  ١الكشــف وذلــك باذابــة  فــي هــذا (Al- Abid, 1985)اتبعــت طريقــة     

المــائي ثــم لالكحــولي الجــاف فــي قليــل مــن الكلوروفــورم واضــيف اليــه قطــرة مــن حــامض الخليــك ا
اضيف قطرة من حامض الكبرتيك المركز . ان تلون المستخلص باللون البني دليل احتـواءه علـى 

 احتواءه على الستيرويد.  ) دقائق لون ازرق داكن فذلك يعني٥-٣واذا تكون بعد( ¡التربين
 

 ( Coumarin)الكشف عن الكومارين  ·
ت االنبوبة يوضع قليل من المستخلص النباتي في انبوبة اختبار وغطبكشف عن الكومارين      

المخفـــف ووضـــع فـــي حمـــام مـــائي  NaoHبـــورق ترشـــيح مرطبـــة بمحلـــول هيدروكســـيد الصـــوديوم 
water bath عة فـــوق شـــرقـــة الترشــيح الـــى مصــدر لألبعـــدها عرضــت و ¡دقــائق  ١٠مغلـــي لمـــدة

ـــد علـــى وجـــود الكومـــارين  .UV-lightالبنفســـجية  ان ظهـــور اللـــون االصـــفر المخضـــر دليـــل اكي
(Geisman , 1962). 

 

  (Volatile oils)الطيارة   زيوتالكشف عن ال ·
 Indian Herbal)فــــي  Êاعتمــــدت طريقــــة الكشــــف عــــن الزيــــوت االساســــية كمــــا ورد     

Pharmacopoeia,1998) ت بـــه بعبعـــد ذلـــك شـــ ¡المســـتخلص ورشـــحمـــن مـــل  ١٠خـــذ بأ وذلـــك
ظهــور اللــون الــوردي البــراق  ويــدلشــعة فــوق البنفســجية اوراق الترشــيح وعرضــت الــى مصــدر لأل

 على وجود الزيوت الطيارة. 
 

  )(Tanninsالكشف عن التانينات  ·
مــل مــن  ٥٠خــذ ك بأوذلــ) للكشــف عــن التانينــات ١٩٨٢اتبعــت الطريقــة الــواردة فــي (شــامي،      

 Lead acetateخــالت  الرصــاص   %١قســمين اضــيف للقســم االول  علــىقســم  ¡المســتخلص 
ــــى وجــــود التانينــــات بظهــــور راســــب هالمــــي القــــوام . بينمــــا اضــــيف للقســــم الثــــاني  لالســــتدالل عل

ــــون االزرق وظهــــور¡Ferric chlorideكلوريــــد الحديــــديك   %١محلــــول ــــى وجــــود  يــــدل الل عل
   التانينات. 
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  (Resins)كشف عن الراتنجات ال ·
ـــــم اخـــــذ      ـــــه ١٠ت  بحـــــامض محمـــــض مـــــل مـــــاء مقطـــــر ٢٠مـــــل مـــــن المســـــتخلص واضـــــيف ل

(شـامي،  .Turbidityويستدل علـى ايجابيـة الكشـف بظهـور عكـوره   %٤  HCl الهيدروكلوريك
١٩٨٢(.  

 

  (Alkaloids)الكشف عن القلويدات    ·
مـل مــن   ٥ للكشـف عــن القلويـدات اذ تـم اخــذ )٢٠٠٣ي، ناعتمـدت الطريقـة الــواردة في(البـاال    

طريقـة  على وفق  المحضر المستخلص ورشح واضيف للراشح بضع قطرات من كاشف دراكندوف
Harborn  (1973)  مــن نتــرات  غــم٢٠حضــر محلــول مــن نتــرات البزمــوث وذلــك باذابــة حيــث
مــن  غــم١٦بــة باذا البوتاســيوممــن المــاء المقطــر وحضــر محلــول مــن يوديــد  مــل ٨٠البزمــوث فــي 

ظهـــور äÇ  . ١:١ومـــزج المحلـــوالن بنســـبة ¡فـــي المـــاء المقطر مـــل ٤٠فـــي  KIيوديـــد البوتاســـيوم 
  يدل على وجود القلويدات . راسب برتقالي محمر

 

  (Glycosides)الكشف عن الكاليكوسيدات  ·
مـل مـن المسـتخلص الكحـولي فـي انبوبـة ١وضـع وذلـك بHarborn  (1973)  æاتبعـت طريقـة    

مـن  )١٩٦٩(Stahl فـي  المحضـر حسـب مـا ورد كتÏمـل مـن كاشـف بنـ ٢ اليـهواضيف اختبار 
 مــل ٨٠٠ مـن كربونـات الصـوديوم المائيـة فـي غــمæ١٠٠  ¡مـن سـترات الصـوديوم غـم 137 اذابـة

 10فـي  غـم ١٧.٣محلـول كبريتـات النحاسـيك  اليـهرشح المحلول واضيف ثم  ¡من الماء المقطر 
مــزيج  ثــم نقــلباســتخدام المــاء المقطــر. مــل  1000حجــم الــى ثــم اكمــل ال ¡مــن المــاء المقطــر مــل

ويـدل اللــون االحمـر علــى ¡دقــائق   ٥ الـى حمــام مـائي مغلــي لمـدة مــع كاشـف بنــدكت المسـتخلص
 ايجابية الفحص. 

 

  (Phenolic Compound)الكشف عن المواد الفينولية  ·
مــل مــن  ٢ ىمــل مــن المســتخلص الــ ٣وذلــك باضــافة  Harborn  (1973)اتبعــت طريقــة    

مل مـن المـاء المقطـر . ان  ١٠٠ غم من كلوريد الحديديك في١كلوريد الحديديك المحضر باذابة 
 ظهور اللون االخضر المزرق دليل على ايجابية الكشف. 

 
  Experimental Animalsحيوانات التجربة     : ٢-٢-٢

فـي اعمـار تتـراوح  Local Rabbitsانثـى مـن االرانـب المحليـة  ٢٠تضمنت الدراسة اسـتخدام    
تــــم ايواءهــــا فــــي البيــــت  .غــــم١٦٥٠ -١٤٦٥  أوزانهــــا مــــا بــــين تراوحــــتæ شــــهرًا   ١٤ -١٠ بــــين
وضـعت االرانـب فـي اقفـاص  ÐÅواني التابع لمركـز بحـوث التقنيـات االحيائيـة/ جامعـة النهـرين يالح
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التـأقلم علـى اسابيع لغـرض  ةوتركت االرانب لمدة اربع ¡معدنية نظيفة ومعقمة اعدت لهذا الغرض
سـاعة يوميـًا واعطيـت المـاء  ١٣وضـوء  ٢٣oã -٢١  ذ تراوحـت درجـة الحـرارةÅ ¡ة بـظروف التجر 

 البحث.  طوال مدةوالعليقة من قبل المركز نفسه 

 
  Induction & experimental Diabetesاحداث داء السكري تجريبًا : ٣-٢-٢

                             وكســــــــــــــــــــانلســــــــــــــــــــاعة قبــــــــــــــــــــل حقنهــــــــــــــــــــا باال ١٨تــــــــــــــــــــم تجويــــــــــــــــــــع الحيوانــــــــــــــــــــات لمــــــــــــــــــــدة     
(Alloxan Monohydrate-Marck ,Germany) وذلك بتركيز مقدÇ Ñ مـن ملغـم /كغـم  ١٥٠ه

المحلـول الملحـي الفسـيولوجي فـي  مـادة االلوكسـاناذيبـت  (Saikat et al., 2008)وزن الجسـم 
normal saline  بريتــــونبواقــــع جرعــــة مفــــردة  تحــــت غشــــاء ال )قبــــل اســــتعمالها مباشــــرة 

intraperitoneal  Khadke and  mothotkar ,2001) ( زودت الحيوانـات بعـد الحقــن .
ســاعة وذلــك لتخفيــف  ٢٤% لمــدة ١٠مباشــرة بالغــذاء وابــدل مــاء الشــرب بمحلــول ســكر كلوكــوز 

 المعاملة بااللوكسان  نتيجة Hypoglycemiaهبوط السكر  صدمة

(Cook et al., 1953) قيـاس كلوكــوز لمـن الحقـن اخـذت نمــاذج الـدم . وخـالل االســبوع االول
 ابة. صالتأكد من حدوث اال لغرض ة كل يومينÑ مصل الدم بواقع م

 
  معاملة الحيوانات: ٤-٢-٢

 حيوانـات وعوملـت بعـد ٥ وزعت حيوانات التجربة الى اربع مجاميع احتوت كـل مجوعـة علـى    
 ايام من بدء االصابة على النحو اآلتي:  ٧

ب ئآله  لهع لج  :  كوئك
جي بجرعـة مقـدراها يولو فسالملحي المحلول الارانب سليمة جرعت ب controlمجموعة السيطرة    
 يوميًا ولمدة اربعة اسابيع.  مل ١
 

ب ب ئكتئمي لهع لج  :  ئك
 ٢   بجرعـة مقــدارها المسـتخلص الكحــولي الخـام لنبـات القطــببمجموعـة ارانـب ســليمة جرعـت    

 الجسم يوميًا ولمدة اربعة اسابيع.  من وزن (Amin et al.,2007)غم/ كغم
 

ب ب ئكتئكت لهع لج  :  ئك
 ملغم/كغــــم) ١٥٠(محقونة بااللوكســــان بجرعــــة مقــــدارها مصــــابة بالســــكريالرانــــب االمجموعــــة    

 يوميًاُ◌ ولمدة اربعة اسابيع.  مل ١رعة مقدارها جبجي يولو فسالوجرعت بالمحلول الملحي 
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ب ب ئكذئاع لهع لج  :  ئك
بجرعـة  المسـتخلص الكحـولي الخـام لنبـات القطـبب جرعـتمصابة بالسـكري الرانب االمجموعة    

 يوميًا ولمدة اربعة اسابيع.  غم/ كغم من وزن الجسم ٢ مقدراها
المعاملة التي استمرت لمدة اربعة اسابيع، وزنت الحيوانات وتم جمع عينات الدم من  مدةوبأنتهاء 

لــي م ١٠ســتخدام محقنــة طبيــة ســعة بأ Cardiac punctureكــل حيــوان بطريقــة طعنــة القلــب 
. بعد ذلك شرحت الحيوانات (بعد تخديرها بااليثر ). تـم الحصـول علـى الكبـد لغـرض اجـراء ÊÇتر ل

 قياس تركيز بعض المعايير من مجانسه. فضًال عنالدراسة النسجية 
 
 تحضير مجانس الكبد : ٥-٢-٢ 

يرة وتـــم ســـحنة بالمجـــانس قطـــع صـــغمنـــه وقطـــع الـــى  غ���م äÒæ2د استئصـــال الكبـــد ،بعـــ        
 مــن المحلــول م��ل  2مزجــة مــعالمغمــور فــي حمــام ثلجــي وبعــد ان تــم   Homogenizerاليــدوي

 Cooling جهاز الطردي المركزي المبردبوساطة نبذ المجانس .% ( وزن : حجم )۰.۹الفسلجي 

centrifuge   دورة / دقيقـة    4000بسـرعةrpm)  æ (حب تـم سـ ْم◌ْ  4  دقيقـة وبدرجـة  20لمـدة
ــةبماصــة باســتور وحفــظ  بوس��اطةالرائــق    Ghosh  et) هلحــين اســتعمال مْ   20-درج

al.,1983). 
 
 الدم مصل: ٦-٢-٢

ـــــذ      ـــــك بنب ـــــى المصـــــل وذل ـــــم الحصـــــول عل ـــــدم باســـــتخدام جهـــــاز الطـــــرد المركـــــزي  ت نمـــــاذج ال
centrifuge  دقيقـــة . ثـــم اخـــذ المصـــل وحفـــظ  ١٥دورة بالدقيقـــة ولمـــدة  ٣٠٠٠وبســـرعة مقـــدراها

¡ TC ¡TGكــوز ، æ حيــث اســتخدم المصــل لقيــاس مســتوى الكل .لحــين االســتعمال ٢٠ão- درجــةب
HDL-c ¡ LDL-c ¡VLDL-c ¡GOT ¡GPT¡ CPK  ¡T3  æT4 . 

 

  Serum Glucose measurementقياس السكر في مصل الدم :  ١-٦-٢-٢

ة بقيـــــــاس خاصـــــــســـــــتخدام عـــــــدة الفحـــــــص البأãÏ الـــــــكـــــــوز فـــــــي مصـــــــل æ مســـــــتوى الكل قيـــــــاستـــــــم 
 . الفرنسية المنشأ Biomeriexالمستوردة من شركة وكوز الكل

 
 

   ستعملةالمالمحاليل 
A-    المحلول المنظمliquid Reagent :ويحتوي على 
· (7.5= pH)  Phosphate buffer   لترملي مول ١٥٠بتركيز/  
· Phenol  لترملي مول ٧.٥بتركيز/ 
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· 4- amino antipyrine  لترملي مول  0.5 بتركيز/ 

B- المحلو á القياسي Standard على: ويحتوي 
· Glucose  مللتر ١٠٠ملغم/ 100بتركيز 

 

  Principleالمبدأ  
Glucose Oxidase ¡ äÇæز بعــد االكســدة االنزيميــة بوجــود انــزيم كــو تــم قيــاس تركيــز الكلو        

ـــدروجين المتكـــون ســـوف يتفاعـــل مـــع  ـــزيم  amino antipyrine -4بيروكســـيد الهي بوجـــود ان
Peroxidase ÐÅ وفـق التفـاعالت  علـى ان شدة اللون تتناسب مع تركيز الكلوكوز في مصل الدم

 اآلتية: 
Glucose  + O2                                        Glucoronic acid +H2O2  
 
2H2O2 + 4- amino antipyrine                                     Quinoemine + 4H2O  

 

  Procedure طريقة العمل  
ثـم تـم اضـافة  ¡مـن الـدليل مـايكروليتر  1000 انابيب اختبـار وضـع فـي كـل منهـا  ٣تم اخذ      

ثم رجـت بشـكل خفيـف وتركـت ¡من المحلول القياسي ومصل الدم على التوالي  مايكروليترات  10
 راه دقيقة في درجـة حـرارة المختبـر بعـدها تـم قيـاس االمتصاصـية علـى طـول مـوجي مقـد  ٣٠ لمدة

 . Spectrophotometerالمطياف الضوئي  بوساطة نانوميتر ٥٠٠
 
 

                                  
                                  

محلول قياسي 
Standard 

محلول الكشف 
Blank 

النموذج 
Sample 

 مايكروليتر 1000 يكروليترما1000 مايكروليتر    reagent  1000الدليل  

 - - مايكروليتر        Standard  10 ول قياسيمحل

 مايكروليتر Sample - - 10النموذج 
 

 

   Calculationالحسابات   
 =   )مللتر ١٠٠/  غممل (تركيز الكلوكوز

 
 

Glucose Oxidase 
CHO 

Peroxidase 

 امتصاصية النموذج
 أمتصاصية المحلول القياسي

×١٠٠ 
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 الكلي في مصل الدم  الكوليسترولقياس  ٢-٦-٢-٢
                                                Total  Cholesterol  measurement  

في مصل دم الحيوانات باستخدام عدة الفحـص الخاصـة بقيـاس  الكوليسترولتركيز  قياستم      
 .  الكوليسترول

 

   عملةالمستالمحاليل 
١- Phosphate buffer  0.1 مول/لتر  

٢- Phenol  15   مول/لتر  
٣- Sodium Cholate surfeetante   3.74 لترملي مول/ 
٤- 4- amino antipyrine   0.5  لترملي مول/ 
٥- Peroxidase  1000 ³  مايكروليتر 
٦- Cholesterol Oxidase  200 ³   مايكروليتر 
٧- Cholesterol esterase  125 ³  مايكروليتر 
 

  Principleالمبدأ   
 Cholesterol الكلي في مصل الدم بعد ان يتم التحلل المـائي اوًال للــ الكوليستروليتم قياس      

كما   Quinoemineثم االكسدة االنزيمية ثانيًا الى  Fatty acidالى كولسترول وحامض دهني 
 في التفاعل اآلتي : 

Cholesterol ester                                            Cholesterol + Fatty acid  
 
Cholesterol  + O2                                                               Cholesten - 3- one+H2O2 
 
2H2O2 + Phenol + 4- amino antipyrine                     4- H2O2+ 
Quinoemnine     

ÐÅ تكون كمية الـQuinoemine   فـي  الكوليسـترولذات الصـبغة الحمـراء هـي التـي تعطـى تركيـز
 مصل الدم. 

  Procedureطريقة العمل       
  10ثـم تـم اضـافة  ¡مـن الـدليل مـايكروليتر 1000 انابيب اختبار وضع في كل منهـا  ٣تم اخذ  

تركـــت æ ثـــم رجـــت بشـــكل خفيـــف ¡مـــن المحلـــول القياســـي ومصـــل الـــدم علــى التـــوالي  مــايكروليترات
دقائق في درجة حرارة المختبر بعدها تم قياس االمتصاصية على طول موجي   ١٠ االنابيب لمدة

 . Spectrophotometer بوساطة nm  ٥٠٠ مقدراه 

Cholestorol esterase  

Cholestorol Oxidase  
 

Peroxidase 
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  Calculationالحسابات    
 =  )مللتر١٠٠ملغم /  (كوليسترولالتركيز 

 
äمللتر١٠٠ملغم/  ٢٠٠  : تركيز المحلول القياسي  
 
 قياس الكليسيريدات الثالثية في مصل الدم  :  ٣-٦-٢-٢

                                                 Triglyceride (TG) measurement  
عــــدة الفحــــص الخاصــــة بقيــــاس  ســــتعمالباير مســــتوى الكليســــيريدات فــــي مصــــل الــــدم Ïتــــم تقــــ    

 الكليسيريدات الثالثية. 

 المستعملةالمحاليل 
۱- PH= 7.6 Buffer   (100) لترملي مول/  
۲- P- cholesterol   (2.7)  لترملي مول/  
۳- Magnesium   (4)   لترملي مول/ 
٤- 4- amino antipyrine   (0.4)   لترملي مول/ 
٥- Lipase  (³ 1000)     مايكروليتر 
٦- Glycerokinase   ( ³ 200) مايكروليتر 
۷- Glycerol -3- Phosphat – Oxidase  ( ³ 200) مايكروليتر 
۸- Peroxidase  ( ³ 200) مايكروليتر 
۹- ATP (0.8) لترملي مول/ 

۱۰- Glycerol  (2.29) لتر ملي مول/ 
  Principleالمبدأ    

 Quinonemineســيريدات الثالثيــة فــي مصــل الــدم علــى اســاس تكــون يتــم قيــاس تركيــز الكل     
 Glycerolبشـكل انزيمـي الـى الكليسـيرول النـاتج سـوف يتفاعـل مـع TG نتيجة التحلل المـائي للــ

kinase  æGlycerol -3- Phosphate  لينتجH2O2 . 
 كما في التفاعل اآلتي :

محلول الكشف  
Blank 

محلول قياسي 
Standard 

النموذج 
Sample 

ــــول قياســــي  Standard  محل
 مللتر١٠٠ملغم/    200

 - مايكرولتر 10  -

 مايكرولتر ١٠ - - Sampleالنموذج 

 مل  ١ مل  ١ مل  ١ reagentالدليل  

 امتصاصية النموذج
 امتصاصية المحلول القياسي

 ×ä 



Ç  المواد وطرائق العمل                                                                لفصل الثاني 
 

 ﴾45﴿ 

 
Triglycerides                        Glycerol + Fatty acid  
 
Glycerol + ATP                                Glycerol-3- Phosphate + ADP 
 
Glycerol -3- Phosphat                          H2O2 + Dihydroxy aceton 
phosphate   
H2O2 + Parachloropherol + 4- amino antipyrine peroxidase    Quinonemine 
+ H2O2 + Hcl 

 Procedure   طريقة العمل        
 مـايكروليتر  10ثـم تـم اضـافة  ¡مـن الـدليل مـل   1 انابيب اختبار وضع في كل منها  ٣تم اخذ  

ثــم رجــت بشــكل خفيــف تركــت انابيــب االختبــار ¡مــن المحلــول القياســي ومصــل الــدم علــى التــوالي 
 505تها علــى طــول مــوجي ثــم تــم قيــاس امتصاصــي úã  ٢٥ -٢٠ دقــائق بدرجــة حــرارة   ١٠ لمــدة
nm بوساطة Spectrophotometer .ÐÅ  ان شدة اللونية للناتج يتناسب مع مسـتوى الــTG  فـي

 النموذج. 
 

محلول الكشف  
Blank 

محلول قياسي 
Standard 

النموذج 
Sample 

        Standard محلـــول قياســـي
 مللتر١٠٠ملغم/ 200

 - مايكروليتر    10 -

 مايكروليتر  Sample - - 10النموذج 

 مل 1 مل 1 مل reagent 1الدليل  
 

  Calculationالحسابات     
                                                          =)مللتر١٠٠(ملغم/ سيريدات الثالثيةيتركيز الكل

 
ÐÅ  : äÇ 
ä مللتر١٠٠ملغم/ 200 : تركيز المحلول القياسي 
 
 الدم  áل البروتين الدهني عالي الكثافة في مصقياس الكولستيرو: ٤-٦-٢-٢

High Density Lipoprotein Cholesterol measurement 
 علـى فـي مصـل دم المجـاميع المعاملـة فضـًال عـن مجموعـة السـيطرة HDL-cتم قياس تركيز    

 . HDL-cوفق خطوات التعليمات المرفقة لعدة الفحص الخاصة لقياس 
 

Lipase 
 

Glycerokinases 
Mg+2 

Glycerol-3- Phosphate  
 

 امتصاصية النموذج
 امتصاصية المحلول القياسي

 ×ä 
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 عملةالمست المحاليل 
A-  المحلول المرسبPrecipitant Reagent  :ويحتوي على 

· Phosphotungstic acid    (40)  لترغم/  

·  (100) Mg Cl2 .6H2O Magnesium Chloride  لترغم/ 

B-  المحلول القياسيStandard      (50) /مللتر١٠٠ملغم 
 

  Principleالمبدأ    
ـــــاس       ـــــدأ قي ـــــى ترســـــيب كـــــل مـــــن  HDL-Cيعتمـــــد مب LDL-C , VLDL-C  æعل

Chylomicrons نتيجــــــة الضــــــافة acid Phosphotungstic  . ــــــات المغنســــــيوم بوجــــــود ايون
 æعمـــل عمليـــة الطـــرد المركـــزي يبقـــى بHDL ـــ íعلـــى شـــكل رائـــق ال Ð  يقـــاس علـــى اســـاس تفاعـــل

 انزيمي. 
 

  Procedureطريقةالعمل   
  المرحلة األولى:

لمرسـب رجـت جيـدًا وتركـت بدرجـة حـرارة اضيف النموذج الى االنبوبة التي تحوي على محلول ا  
دورة/ دقيقـة  ٥٠٠٠ثم وضعت جميعها فـي جهـاز الطـرد المركـزي بسـرعة  ¡دقائق ١٠الغرفة لمدة 

 دقائق.  ١٠ولمدة 
 

محلول الكشف  
Blank 

محلول قياسي 
Standard 

 Sampleالنموذج 

 مايكروليترSample - - 500النموذج 

  المــــــــــــــــــــــــــادة المرســــــــــــــــــــــــــبة
Precipitant  

 مايكروليتر 1000 - -
 

 
 

 المرحلة الثانية 
اكملــت العمليــة باتبــاع طريقــة التحلــل االنزيمــي للكولســترول حيــث اخــذ الراشــح واهمــل الراســب     
 الكلي.  الكوليسترولديد بعد ذلك تم اتباع الخطوات السابقة نفسها في قياس هو نموذج ج ،وعدَّ 

 

 الكثافة في مصل الدم  Áطيقياس كوليسترول البروتين الدهني وا : ٥-٦-۲-۲
Low Density Lipoprotein Cholesterol ( LDL – c ) Measurement  
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فــي مصــل دم حيوانــات التجربــة باســتعمال المعادلــة االتيــة حســب  LDL – Cت��م قي��اس          
 .  Friedwold et al.,(1972)   طريقة

 

LDL -c )مللت����ر ۱۰۰ملغ����م/ ) = الكل����ي  الكوليس����ترول  –  ( HDL - c +                                
) 
 

 في مصل الدم  جداً  الكثافة Áقياس كوليسترول البروتين الدهني واطي : ٦-٦-٢-٢
Very Low Density Lipoprotein Cholesterol ( VLDL – c ) 
Measurement  

تيـة   فـي مصـل دم حيوانـات التجربـة باسـتعمال المعادلـة اآل  (VLDL – c )تـم قيـاس ال       
 Friedwold et al.,(1972) .     حسب طريقة

VLDL – c   /مللتر ١٠٠(ملغم(  =  
    

 في مصل ومجانس الكبد  GPT      æGOT انزيمي ياس فعاليةق :٧-٦-٢-٢
Glutamic pyruvic transaminase and glutamic oxaloacetic 

transaminase measurment  
المجــاميع  ومجــانس الكبــد الــدم فــي مصــل  GOTو      GPTفعاليــة انزيمــي  قيــاس تــم      

فقـــة لعـــدة الفحـــص Çعـــن مجموعـــة الســـيطرة وذلـــك باتبـــاع خطـــوات التعليمـــات المر  فضـــالالمعاملـــة 
  GOTو   GPTالخاصة بقياس فعالية انزيمي 

 
 
 

 المستخدمةالمحاليل  
A – 1 ( GOT substrate ) Reagent   

  -ويتحول على : 
·  (7.5 = ph)        phosphate buffer   لترملي مول  ( 85)بتركيز/  
· Asparate    لترملي مول  ( 200)بتركيز/  
· α- Ketoglutarate   لترملي مول   (2)بتركيز/  

 B– (GPT substrate) Reagent 2  
 ويتحول على :           

·   (7.5 = ph)   phosphate buffer   لترملي مول ( 95)  بتركيز/   
·                        Alanine     لتر ملي مول ( 200) بتركيز/ 
· α - Ketoglutarate       لترملي مول   (2)بتركيز/  

 
C -  Reagent 3  

 /لترملي مول  ( 1)بتركيز   dinitrophnyl hydrazine 2,4   ويحتوي على :       
 

 (Standard) Reagent   4  -  D 

 الكليسريدات الثالثية 
        5 

 
 الكليسريدات الثالثية 
        5 
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          Standard pyruvateويحتوي على :         

 

  principleالمبدأ     
 Colorimetricوفـق طريقـة لونيـة    GOTو ال     GPT تـم قيـاس فعاليـة انزيمـي  ال      

method   اعتمادًا على التفاعالت التالية: 
 

L – Asparate + α - Ketoglutarate                    L – glutamate + oxaloacetate  
 
 Alanine + α - Ketoglutarate                      pyruvate + glutamate  

 dinitrophnyl  2,4المتكون بشكل مشتق   oxaloacetateو ال      pyruvateحيث يقاس  
hydrazine   

 

        Procedureطريقة العمل  

GPT GOT  

 GOT  Substrate Reagent 1 مل 1 ــ
 GPT  Substrate Reagent  2 ــ مل۱

  ْم◌ْ   37 دقائق بدرجة   5 توضع االنابيب في الحاضنة لمدة     
 SERUMالمصل  مل 0.2 مل 0.2

وبدرجة  الى الحاضنة  عيمزج ويرج ) ساعة 1(  ) دقيقة 30( 
 ولمدة ْم◌ْ )   37(   حرارة

 

     Dinitrophnyl hydrazine مل ۱ مل۱
Reagent  3 

 

 دقيقة في درجة حرارة الغرفة ۲۰مدة تمزج االنابيب وتوضع بوضع عمودي ل
 

 NaOH  0.4 N مل ۱۰ مل ۱۰
 

دقيقـة فـي درجـة حـرارة الغرفـة ثـم تـم تصـفير جهـاز   15تمزج االنابيب جيـدًا ثـم تتـرك لمـدة        
لمحتوي���ات ت امتصاصـــية ســـقيثـــم ¡  Blankمحلـــول الكشـــف  وعـــدَّةالمطيـــاف الضـــوئي بالمـــاء 

 ميترنانو 505لتوالي على طول موجي) على ا  GPTو    GOTاالنبوبين ( 
 الوحدة/لترثم تحسب فعالية االنزيمين بوحدة    Spectrophotometer بوساطة 

 .فقة مع العدةÇالمعد حسب النشرة المر   Standard Curveوذلك باستعمال المنحني القياسي 

GOT
 

GPT 
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 في مصل الدم ومجانس الكبد  CPKقياس فعالية انزيم :   8-٦-۲-۲  
Creatine kinase measurement  

فــي مصــل الــدم ومجــانس الكبــد للمجــاميع المعاملــة فضــًال عــن  CPKتــم قيــاس فعاليــة انــزيم      
مجموعــه الســيطرة وذلــك باتبــاع خطــوات التعليمــات المرافقــة لعــدة الفحــص الخاصــة بقيــاس فعاليــة 

 .   CPKانزيم الـ 
 

       PROCEDUREطريقة العمل   
 

SAMPLE 
BLANK 

REAGENT 
BLANK STANDARD SAMPLE  

 مل  0.5 مل  0.5 مل  0.5 مل  0.5
COLOR 

REAGENT 
SOLUTION 

 

  مْ   37 دقائق بدرجة حرارة   3تحضن لمدة  

ÜÜÜ ÜÜÜ ÜÜÜ 0.05  المصل  ملSERUM 

ÜÜÜ ÜÜÜ 0.05  مل ÜÜÜ  المحلــــــــــــول القياســــــــــــي
STUNDARD 

ÜÜÜ 0.05  مل ÜÜÜ ÜÜÜ قماء م ÑØD.W. 
 

  مْ   37  قة بدرجة حرارة دقي  ۱٥تحضن لمدة  
 

 0.1N HCL مل  5.0 مل  5.0 مل   5.0 مل   5.0
 SERUM ـــ   مل  0.05

 

 Reagentضــد    Standerd Serum   , Sample Blankقيســت امتصاصــية النمــاذج 

Blank    ميترنانو  560على طول موجي. 
 

   الفعالية النوعية(وحدة/لتر)=
   

 
:äوحدة/لتر  ١٨٨ المحلول القياسي تركيز 

 
 
 
 
 

 امتصاصية النموذج
 امتصاصية المحلول القياسي

× ä 
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 في مصل الدم   T4قياس مستوى هرمون :   ۹-٦-۲-۲     
Thyroxin measurement  

فــي مصــل دم حيوانــات التجربــة وذلــك باتبــاع خطــوات   T4  هرمــونتــم قيــاس مســتوى        
 . T4 ــالفقة لعدة الفحص الخاصة بهرمون  Çالتعليمات المر 

 

 المستخدمةالمحاليل   
A –  اشرطةT4   )STR   (T4 reagent strip  
B -  Solid phase receptacles : T4  SPR 

 تكون مقدمتها متحسسة لالجسام المضادة 
C –  T4 Control نانومول/لتر  بوحدة  ويقاس 

 ويحتوي على
· Serum 
· Thyroxin  
 /لتر            غم)١( ازيد الصوديوم  ·

D – S1   Calibrator نانومول/لترويقاس بوحدة 
 حتوي على وي
· Serum 
· Thyroxin  
 / لترغم) ۱ازيد الصوديوم ( ·
E –        بطاقةMaster Lot Data Entry : MLE    
 

   Principleالمبدأ          
يعتمــد  المبـــدأ األساســي فـــي تحديــد مســـتوى الهرمــون علـــى تقنيــة التحليـــل المنـــاعي            

ن جزيئــات الهرمــون فــي علــى التنــافس بــي )Radioimmuno assay )RIAاإلشــعاعي
المصــل وجزيئـــات الهرمـــون المعـــين المعلـــم بـــاليود المشـــع لالرتبـــاط بمواقـــع االرتبـــاط علـــى 

  .أضداد الهرمون التي تكون بتراكيز معينة لكل هرمون  
 

      Procedureطريقة العمل      

الخاصــة بعــدة الفحــص فــي المكــان المخصــص لهــا فــي جهــاز   MILEيــتم وضــع بطاقــة §
Mini VIDAS  ليتعرف الجهاز من خاللها علـى االختبـار بشـكل اوتومـاتيكي اذ بـدونها

 مكن الجهاز من اظهار النتيجة ومن ثم طباعتها . تال ي
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 Control واحد لكـل عينـة مـن مصـل الـدم والسـيطرة   STR   .SPRتم استعمال شريط  §
  .وتوضع في المكان المخصص لها في الجهاز  Standard والمحلول القياسي 

الخاصـة بهـا علـى شـريط  الحفـرة مـن عينـة مصـل الـدم ووضـعها فـي مل  200 ثم سـحب  §
STR  . وكذلك بالنسبة للسيطرة والمحلول القياسي 

ـــاع الخطـــوات الخاصـــة بالجهاز § ـــدء بعمليـــة المعـــايرة بشـــكل أوتومـــاتيكي و التـــي ،لتـــم إتب لب
 دقيقة تقريبًا. ٤٠تستغرق مدة 

مــن الجهــاز  SPRs وكــذلك  STRsج اســتخرجت بعــد ان تمــت المعــايرة وطباعــة النتــائ §
 ة واحدة فقط . Ñ وضعت في حاوية خاصة النها تستعمل لم

 
 في مصل الدم  T3قياس مستوى هرمون ال  :   10-٦-۲-۲ 

Triiodothyronine Measurement   T3  
فـــي مصـــل دم حيوانـــات التجربـــة وذلـــك باتبـــاع خطـــوات   T3تـــم قيـــاس تركيـــز هرمـــون ال       
تـم اتبـاع الخطـوات نفسـها المسـتعملة  ¡ÜT3 æمـات المرافقـة لعـدة الفحـص الخاصـة بهرمـون الـالتعلي

 .  T4تركيز هرمون لقياس 
 
 

 المقاطع النسجية ٧-٢-٢  
ــ æ اخــذ نســيج الكبــد        ســاعة ٢٤-١٨لمــدة   äBouine Solution يت فــي محلــول بــو ثب

 Picric بكريـكالامض مـن حـمـل  ٧٥  مزج من  Humason (1972)حسب ماورد  (المحضر

acid  مـن الفورمـالين  مـل ٢٠المشـبع مـعFormalin   ٤٠بتركيـز %¡  æ5  مـن حـامض  مـل
بعد ذلك تـم تحويـل العينـات الـى كحـول االثيلـي بتركيـز  .)Glacial acetic acidالخليك الثلجي 

 عــام  Stevens  and Bancroft . واســتخدمت الطريقــة المتبعــة مــن قبــل البــاحثين  70 %

 :لتحضير الشرائح المجهرية لغرض الدراسة باتباع الخطوات االتية   1982
 
                           Dehydration االنكاز    – 1

 ) ها باربعة تراكيز تصاعدية من الكحـول االثيلـي  ÑÇ Ñ ام بوساطةتم سحب الماء من العينة       

  .لمدة ساعتين ( 75 % - %90 - %95 - 100 %
                         Clearingويق    التر – 2

وضيح العينات ولمدة    نصف لغرض ترويق وت      Xyleneوضعت العينات في الزايلين      
 .ساعة 

                           Infiltrationاالرتشاح  – 3
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 - 56المنصهر ( درجة انصهار      Paraffin Wax  وضعت العينات في شمع البارافين      
فــي فــرن كهربــائي وتركــت العينــات    ْم◌ْ   65 – 60 دقيقــة فــي درجــة حــرارة    15 لمــدة  ) مْ  58

 داخل الشمع المنصهر ولمدة تتراوح بين ساعتين الى ثالث ساعات . 
 
                                Embeddingالطمر  – 4

تركـــت  ةا قوالـــب شـــمعية مكعبـــي االرتشـــاح وعمـــل منهـــفـــطمـــرت العينـــات بالشـــمع المســـتعمل      
 لتتصلب . 

 
                               Sectioning     التقطيع  – 5

يبها وتثبيتهـا علـى جهـاز المشـراح Ðقطعت القوالب الشـمعية المحتويـة علـى النمـاذج بعـد تشـ       
مـايكرومتر ثـم    4 – 6قطعـت المقـاطع النسـجية بسـمك    Rotary  microtome  الـدوار

ونقلــت   ( Myers Albumin )حضــرت شــرائح زجاجيــة نظيفــة وضــعت عليهــا مــادة الصــقة 
وحملـت علـى الشـرائح المقـاطع النسـجية لغرض فـرش    )ْم◌ْ  48( مقاطع الشريط الى حمام مائي 

 .ساعة    24 لمدة  ْم ◌ْ  ٥٦ بدرجة  ovenالزجاجية ثم تركت لتجف في الفرن 
 
                               Stainingالتصبيغ   – 6
الشـــرائح الزالـــة شـــمع البـــارافين مـــن العينـــات ثـــم مـــررت  áوضـــعت الشـــرائح الزجاجيـــة فـــي الزايلـــو   

ولمدة   ( 100% - 95 % - 80% - 70% - 50% ) بسلسلة تنازلية التركيز من الكحول االثيلي
 .  دقيقتين لكل تركيز ثم غسلت بالماء المقطر ولمدة دقيقتين

غ��م م��ن ۱المحض��رة م��ن إذاب��ة (hematoxylen ف��ي ص��بغة الهيماتوكس��لين   ث��م وض��عت       

غم من شب البوتاس�يوم  ۲۰من الكحول المطلق و أضيف إليه  مل ۱۰مسحوق الهيماتوكسلين في 

potassium alum م��ن الم��اء المقطرالح��ار، ث��م ت��م غل��ي الم��زيج و م��ل  ۲۰۰الم��ذاب مس��بقاً ف��ي

قي�ك. اص�بح ل�ون المحل�ول ارج�واني غ�امق، ب�ّرد بع�دها غ�م أوكس�يد الزئب ۰.٥بعدها أض�يف إلي�ه 

ولم�دة دقيق�ة ال�ى دقيقت�ين ث�م غس�لت  بسرعة تحت ماء الحنفية ، ث�م ت�م ترش�يحه قب�ل األس�تعمال ).

 دقائق .  5بالماء الحنفية ولمدة 

 70% ( الزالة الصبغة الغامقة ) ثم كحول اعتيادي  )( 70%مررت الشرائح بكحول محمض    

من  مل ١٠٠غم من الصبغة في  ١اذابة (المحضرمن  عدها في االيوسين الكحولي. ووضعت ب 
ثواني ثم    3 – 5 لمدة تتراوح مابين  .))١٩٨٢(المختارواخرون ،  %٧٠الكحول األثيلي بتركيز 

وبعد  ( 70% - 80% - 95% - 100% )مررت بسلسلة تصاعدية التركيز من الكحول االثيلي  
 لترويق .لدقائق   5 ولمدة  ذلك وضعت في الزايلول 
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                       Mountingالتحميل        – 7

لغـرض تحمـل المقـاطع     Canda Balsamاستخدم وسط التحميل الدائمي بلسم كنـدا           
 النسجية واغلقت بغطاء الشرائح .

 
 قياس أبعاد الخاليا البرنكيمية: ۲-۲-۷-۲ 
لعدم إنتظام  ونظراً يتكون منها نسيج الكبد بأستخدام المجهر الضوئي  اليا التيقياس أبعاد الخ تم

 من مقاطع الكبد،العرض) لثالثين خلية لكل مقطع شكل الخاليا فقد تم قياس البعدين (الطول و 
Stage Micrometer æ و المسرحي Ocular Micrometerالمصغر العيني  ستخدامبإ

 .(Al-Kufaishi,1970)إستخراج المعدل الحسابي لهذين البعدين 
 
 
        Statistical analysis يل االحصائي    لالتح ٨-٢-٢

 Complete Randomized العشــوائيةتـم تحليــل النتــائج احصــائيًا باســتخدام التصــميم        

Design (CRD)   واختبــرت  ( 1990 )   ووهيــب  لــى وفــق مــا جــاء فــي الســاهوكي ع .
  ANOVA ) ( Analysis of varianceطريقة تحليـل التبـاين الفروقات بين متوسطات القيم ب
واستخدم لذلك البرنامج االحصائي الجاهز   ( Duncan , 1955 ) واختبار دنكن متعدد الحدود  

(  Social Package Statistical System (SPSS) نظـام الرزمـة االحصـائية االجتمـاعي
 .)   1998العقيلي  و الشايب ، 
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 التغيرات الوزنية : ١-٣
 وزن الجسم : ١-١-٣ 

(  اظهر التحليل االحصائي للنتائج وجود تغيرات وزنية بين المجاميع االربعة حيث يشـير    
المصـــابة  المجموعـــة فـــي معـــدل وزن (P<0.05)الـــى حصـــول انخفـــاض معنـــوي  )١-٣شـــكل

انـات السـيطرة البـالغ عنـد قياسـها مـع اوزان حيو  غم (1356 ± 43.42)بالسكري اذ بلغ وزنها 
فــي نهايــة التجربــة. كمــا يشــير الجــدول الــى حصــول ارتفــاع معنــوي  غــم (1558 ± 34.40)

(P<0.05) الكحـولي اذ  مجرعـة بالمسـتخلصفـي معـدل وزن الحيوانـات المصـابة بالسـكري وال
äÃ   قياسـًا بـوزن الحيوانـات المصـابة بالسـكري ، فـي حـين لـوحظ غـم (1658 ± 47.05)بلـغ 

اذ بلـغ  (P < 0.05)معنويـًا   ارتفاعـاً   قد ارتفعبالمستخلص   والمجرعة السليمة   رانبوزن اال
 .) ١-٣(الجدولقياسًا بوزن حيوانات السيطرة غم (1736 ± 37.76)

 

 
 

 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·
 

 غم/ كغم) ٢ (بجرعة مقدارها) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب ١-٣شكل (
 من معدل وزن الجسم الناث االرانب

 
 

 وزن الكبد : ٢-١-٣
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بينت نتائج التحليل االحصائي حصول ارتفاع في معدل وزن الكبد فـي مجموعـة الحيوانـات       
من وزن الجسم قياسًا بمجموعة السيطرة  غم ١٠٠/غم (3.59 ± 0.14)المصابة بالسكري اذ بلغ 

مــن وزن الجســم نهايــة التجربــة. بينمــا لــوحظ حصــول  غــم ١٠٠/  غــم (3.51 ± 0.19)البــالغ 
مــــن وزن الجســــم فــــي الحيوانــــات المصــــابة بالســــكري  غــــم ١٠٠فــــي معــــدل وزن الكبــــد/  إنخفــــاض

قياسـًا  مـن وزن الجسـم غـم  ١٠٠/ غـم (3.52 ± 0.20)الكحـولي اذ بلـغ  مجرعـة بالمسـتخلصوال
انخفـض معـدل وزن الكبـد فـي الحيوانـات ، في حـين  في المجموعة المصابة بالسكري بمعدل وزنه
 قياســاً  مــن وزن الجســم غــم ١٠٠/غــم (3.49 ± 0.29)وكــان  مجرعــة بالمســتخلصالســليمة وال

احصـــائيًا بــــين المجموعــــات  (P>0.05)وهذه الفروقــــات كانـــت غيــــر معنويــــة ¡بمجموعـــة الســــيطرة
 . )١-٣(جدول  )٢-٣شكل (من وزن الجسم غم ١٠٠االربع في معدالت وزن الكبد/

 

 
 

 غم/ كغم) ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها ( ٢-٣شكل ( 
 في معدل وزن الكبد ألناث االرانب.

 
 

 
 غم/ كغم) ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها ( ١-٣جدول(

 االرانب اناث جسم ووزن كبد في وزن
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 )وزن الجسم (غم عدد الحيوانات المجاميع
غم ١٠٠وزن الكبد غم/

 وزن الجسم

 b 0.19 ± 3.51  a   1558 ± 34.4 ٥ السيطرة 

 a 0.29 ± 3. 49   a   1736 ± 37.76 ٥ سليمة مجرعة بالمستخلص 

 c 0.14 ± 3.59   a   1356 ± 43.42 ٥ المصابة بالسكري 

مصـــابة بالســــكري ومجرعــــة 
 بالمستخلص 

٥ 47.05 ± 1658 ab 0.20 ± 3.52    a 

  الخطأ القياسي ±القيم تمثل المعدل 
  P< 0.05الفروق المعنوية  وجودالمتشابهة تشير الى  غير الحروف ·

 
 
 احداث داء السكري تجريبيًا في االرانب : ٢-٣

) حيث بلغ المعدل ارانب التجربة (قبل بدء التجربة تم قياس مستوى السكر في دم     
ارانب منها لغرض استحداث مرض  ١٠خذت حيث أُ .ملغم/ديسي لتر)٠.٨٧±١١٠.١٢(العام

تأكد من االصابة الوتم  ¡تحت غشاء البريتون ملغم/ كغم ١٥٠جرعة االلوكسان بب حقنهاالسكري ب
بعد اخذ عينات الدم من تلك االرانب خالل االسبوع االول من الحقن بواقع مرة كل يومين لغرض 

 ف معدله الطبيعي.نه ارتفع تقريبًا الى ضعÃقياس كلوكوز الدم حيث وجد 
 
 

 ãÏ الفي مصل  Glucoseالتغير في مستوى تركيز الكلوكوز  : ٣-٣
زيادة معنوية  حصول  ) ٢-٣)وجدول(  ٣-٣شكل(  حليل االحصائياظهرت نتائج الت      

)P<0.05( حيث  المعاملة بااللوكسان االرانب مصل الدم لمجموعة فيتركيز الكلوكوز  في
بتركيزه  في مجموعة السيطرة حيث كان تركيز   قياساً مللتر ١٠٠ملغم/ )207.81 ±3.68(بلغ

النتائج الى حصول إنخفاض  كما تشير ملغم/ ديسي لتر.) 111.72 ±2.03(الكلوكوز فيها
في تركيز الكلوكوز في مصل الدم لمجموعة االرانب المصابة بالسكري ) P<0.05( معنوي

تركيزه في ب قياساً مللتر ١٠٠ملغم / )2.38 ±  127.57(حيث بلغ فيها مجرعة بالمستخلصوال
في  ) P<0.05( . كما تشير النتائج الى حصول انخفاض معنوي المجموعة المصابة بالسكري
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بمستخلص القطب حيث بلغ مقداره  المجرعةتركيز الكلوكوز في مصل دم االرانب السليمة 
 بمجموعة السيطرة. قياساً مللتر ١٠٠/ ملغم  )89.93 0.88±(
 
 
 

 
 

 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       يث أنح ·
 

 غم/كغم)٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٣-٣شكل(
 االرانب اناثتركيز الكلوكوز في مصل دم  في معدل 

 
 

 

 

 التغير في مستوى الدهون : ٤-٣
 T.C. Total الكلي الكوليسترولالتغير في مستوى تركيز : ١-٤-٣

Cholesterol  الفي مصلÏ ã 
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في معدل تركيز ) P<0.05() حصول ارتفاع معنوي ٤-٣( شكلة الالحظيتضح من م       
                         بلغفي مصل دم مجموعة االرانب المصابة بالسكري حيث  .T.Cالـ 

 ÐÅ Éقياسًا بمستوى تركيزه في مصل دم مجموعة السيطر مللتر ١٠٠ملغم / )151.26 ± 2.16(
 ملغم/ ديسي لتر.) 115.93±3.67(كان

      في حين ادت معاملة االرانب المصابة بالسكري بالمستخلص الى حصول إنخفاض
                      البالغ في مصل دم المجموعة  .T.Cفي معدل تركيز الـ  ) P<0.05(معنوي

 كماوعة المصابة بالسكري.قياسًا بتركيزه في مصل دم المجممللتر ١٠٠ملغم/ )129.77 ± 3.53(
في مصل دم مجموعة  .T.Cفي معدل تركيز الـ ) P<0.05(معنوي  لوحظ حصول إنخفاض

بمستوى  قياساً مللتر ١٠٠ملغم/  ) 96.45 ± 2.19(  االرانب السليمة والمجرعة بالمستخلص البالغ
 ).٢-áæÏ٣ج( تركيزه في مصل دم مجموعة السيطرة

غم/ كغم) في معدل  ٢حولي لنبات القطب بجرعة مقدارها() تأثير المستخلص الك ٢-٣جدول (
 االرانب اناثتركيز الدهون في مصل دم 

 

VLDL-C 
 (ملغم/ديسي لتر)

LDL-C 
 (ملغم/ديسي لتر)

HDL-C 
 (ملغم/ديسي لتر)

    الكليسريدات
الثالثية 

T.G. ملغم/ديسي)
 لتر)

 الكلي الكوليسترول
T.C  ملغم/ديسي)

 لتر)

 المجاميع

٠.٥٤±٢٦.٨٠ 
b 

٦.٦٢±٨٣.٣٦ 
b 

٢.٠٥±٣٥.٧٧ 
ab 

٢.١٤±١٣٤.٠٣ 
c 

٣.٦٧±١١٥.٩٣ 
c 

 السيطرة 

٠.٦٨±٢٣.٩٦ 
c 

١.٨٠±٦٣.٦٢ 
c 

٣.٠٦±٣٨.٨٧ 
a 

٢.٦٦±١١٩.٨٠ 
d 

٢.١٩±٩٦.٤٥ 
d 

سليمة 
مجرعة 

 بالمستخلص

٠.٦٨±٣٥.٢٨ 
a 

٣.٥٩±١١٥.٨٢ 
a 

١.٥٣±٣٠.١٦ 
b 

٣.٤١±١٧٦.٤٤ 
a 

٢.١٦±١٥١.٢٦ 
a 

المصابة 
 بالسكري

٠.٣٠±٢٩.٠٩ 
b 

٤.٢١±٩٨.٩٨ 
b 

١.٩٣±٣١.٧٠ 
b 

١.٥١±١٤٥.٤٦ 
b 

٣.٥٣±١٢٩.٧٧ 
b 

مصابة 
مجرعة 

 بالمستخلص

 الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل 
 ) P<0.05المتشابهة في العمود تشير الى وجود فروق معنوية عند مستوى ( غير الحروف ·
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 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·
 

 غم/ كغم) ٢تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ) ٤-٣شكل ( 
 االرانب اناثالكلي في مصل دم  في معدل تركيزالكوليسترول 

 

فــي مصــل  Triglyceridesالتغيــر فــي مســتوى الكليســيريدات الثالثيــة : ٢-٤-٣
  ãÏال
عــدل تركيــز الـــ فــي م) P<0.05(ارتفــاع معنــوي  حصــولأظهــرت نتــائج التحليــل االحصــائي        

T.G.  قياسـًا مللتر ١٠٠ملغـم/  ) 176.44 ±3.41( إذ بلـغلسكري بافي مجموعة االرانب المصابة
 ملغم/ ديسي لتر. 134.03 ±2.14)بمستوى تركيزه في مصل دم مجموعة السيطرة البالغ (

 حصـــول إنخفـــاض مجرعـــة بالمســـتخلصفـــي المجموعـــة المصـــابة بالســـكري وال اال انـــه لـــوحظ     
) ملغـــــم/ (145.46 ±1.51حيـــــث بلـــــغ  .T.Gفـــــي معـــــدل تركيـــــز الــــــ    ) P<0.05( معنـــــوي

  المصابة بالسكري.بتركيزه بمجموعة االرانب  قياساً مللتر ١٠٠
فـــي مجموعـــة  ) P<0.05(انخفاضـــًا معنويـــاً    .T.Gمعـــدل تركيـــز الــــ  Öاانخفـــلـــوحظ كمـــا      

áÏ ملغم/ دسي لتر قياسًا بمع )119.80 ± 2.66 ( إذ بلغ مجرعة بالمستخلصوالاالرانب السليمة 
 .) ٢-٣جدول () æ  ٥-٣(شكل في مجموعة السيطرة  تركيزه
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 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·

 
غم/ كغم) في معدل  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٥-٣شكل (

 Èاالران اناث ريدات الثالثية في مصل دمتركيز الكليس
 

 ãÏ الفي مصل  Ü HDL-cالتغير في مستوى تركيز ال: ٣-٤-٣
فــي معــدل ) P>0.05(انخفــاض غيــر معنــوي  حصــولتشــير نتــائج التحليــل االحصــائي الــى 

ـــــز  ـــــي مصـــــل دم مجموعـــــة االرانـــــب المصـــــابة  HDL-c الــــــتركي ـــــث بلـــــغ تركيـــــزهبف                                                                                                                               الســـــكري حي
 ± 2.05(والبالغ  السيطرةقياسًا بتركيزه في مصل دم مجموعة مللتر ١٠٠ملغم/  )30.16١ 53±.(

 .ملغم/ ديسي لتر)35.77
فـــي  HDL-cفـــي معـــدل تركيـــز ) P>0.05(ارتفـــاع غيـــر معنـــوي حصـــول فـــي حـــين لـــوحظ      

                       اذ بلـــــــــــــــغ تركيـــــــــــــــزه مجرعـــــــــــــــة بالمســـــــــــــــتخلصالمصـــــــــــــــابة بالســـــــــــــــكري والمجموعـــــــــــــــة االرانـــــــــــــــب 
االرانــــب المصــــابة قياســــًا بتركيــــزه فــــي مصــــل دم مجموعــــة  مللتــــر١٠٠ملغــــم / )1.93± ٣١.٧٠(

 الــــمعـــدل تركيـــز  مجموعـــة الســـيطرة ، كمـــا وارتفـــع تركيـــزه فـــي، اال انهـــا كانـــت أقـــل مـــن بالســـكري 
HDL-c فاعـًا غيـر معنـويارت )P>0.05 ( المجرعـة بمســتخلصاالرانـب السـليمة و  مصـل دم فـي 

مجموعة  قياسًا بتركيزه في مصل دممللتر ١٠٠ملغم/ )38.87 ± 3.06( تركيزه  فيها القطب اذ بلغ
 ) .  ٢-٣ جدولæ() ٦-٣شكل(السيطرة . 
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غم/ كغم) في معدل  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ٦-٣شكل (
 االرانب اناثفي مصل دم  HDL-Cتركيز 

 
 

 ãÏالفي مصل  LDL-cالتغير في مستوى تركيز الـ : ٤-٤-٣
فـي ) P<0.05(íمعنـو  ارتفـاعحصول ) ٢-٣( جدول) æ  ٧-٣الشكل( يتضح من مالحظة       

ـــ  ) 115.82±3.59( إذ بلــغ تركيــزه الســكريبالمصــابة  فــي المجموعــة LDL-c معــدل تركيــز ال
ملغــم/  )83.36 ± 6.62(قياســًا بتركيــزه فــي مصــل دم مجموعــة الســيطرة البــالغ مللتر ١٠٠ملغــم/ 

 ديسي لتر. 
     Ê ÏÃæ الــى حصــول انخفــاض معنــوي  مجرعــة بالمســتخلصال)P<0.05 (الـــ فــي معــدل تركيــز 

LDL-c  فـي مجموعـة االرانـب المصـابة بالسـكري مللتر ١٠٠ملغـم/  )98.98 ± 4.21(حيـث بلـغ
 مجموعة االرانب المصابة بالسكري .بتركيزه في  قياساً  عة بالمستخلصمجر وال

فـــي مجموعـــة االرانـــب الســـليمة التـــي جرعـــت    LDL-cالــــ  معـــدل تركيـــز وانخفـــضكمـــا 
ملغـم/ ديسـي لتـر، وكـان هـذا االنخفـاض معنويـًا  )63.62 ±1.80(بالمستخلص حيـث بلـغ تركيـزه 

)P<0.05 (  ًسيطرة. بتركيزه في مصل مجموعة ال قياسا 
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 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·

 
 غم/ كغم) ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(٧-٣شكل (

 االرانب اناث في مصل دم LDL-c في معدل تركيز 
 

 ãÏالفي مصل  VLDL-cالتغير في مستوى تركيز  :٥-٤-٣
 الــ فـي مسـتوى تركيـز ) P<0.05(حصول ارتفاع معنويإلحصائي اتضح من نتائج التحليل ا    

VLDL-c ـــــــــــب المصـــــــــــابة بالســـــــــــكري  مصـــــــــــل دم فـــــــــــي ـــــــــــالغاالران ـــــــــــزه الب ـــــــــــاس تركي ـــــــــــد قي                      عن
 )26.80 ± 0.54(السـيطرة البـالغ ãÏتركيـزه فـي مصـل مـع مللتر ١٠٠ملغـم/  )35.28 ± 0.68(

 ملغم/ ديسي لتر. 
ــــــــين مــــــــن      ــــــــز) P<0.05(معنــــــــوي  انخفــــــــاض حصــــــــول جالنتــــــــائ كمــــــــا تب                           فــــــــي معــــــــدل تركي

النبــاتي حيــث  مجرعــة بالمســتخلصفــي مصــل دم المجموعــة المصــابة بالســكري وال VLDL-cالـــ 
االرانـب المصـابة تركيـزه فـي مصـل مجموعـة قياسـًا بمللتر ١٠٠ملغم/  )29.09 ± 0.30(بلغ تركيزه
 .  بالسكري

     æ حصول انخفاض معنويايضًا تائج الن أظهرت)P<0.05 ( الــ في معـدل تركيـز VLDL-

c فـــي مصـــل دم مجموعـــة االرانـــب الســـليمة والمج Ñـــالغ عـــة بالمســـتخلص  (                   والب
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 )٨-٣شـــــكل( بتركيـــــزه فـــــي مصـــــل مجموعـــــة الســـــيطرةقياســـــًا مللتر ١٠٠ملغـــــم/) ٠.٦٨ ± ٢٣.٩٦
 .) ٢-٣و(جدول

  

 
 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودى تشير ال      حيث أن ·

غم/ كغم) في معدل  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(٨-٣شكل (
 االرانب اناثفي مصل دم  VLDL-Cتركيز 

 

٥-٣ :Ç لتغيرات االنزيمية 
 كبد الفي مصل الدم ومجانس  GOTفعالية انزيم : ١-٥-٣

فعاليـــة انـــزيم فـــي ) P<0.05(إرتفـــاع معنـــوي  حصـــولالتحليـــل االحصـــائي  نتـــائج أوضـــحت  
GOT بمعدل  قياساً  وحدة / لتر)  74.13 ± 3.48(سكري والبالغ لابمصل دم االرانب المصابة ل

(                وحـدة/  لتــر )28.55 ± 1.17( فعاليتـه فـي مصـل دم مجموعـة السـيطرة والبـالغ
  ). ٣-٣جدول 
فــي فعاليــة هــذا االنــزيم فــي مجــانس  ) P<0.05(حصــول انخفــاض معنــوي  لــوحظ فــي حــين  

بفعاليتــه فــي  قياســاً وحــدة/ لتــر )  222.06 ± 7.75 (إذ بلــغ كبــد المجموعــة المصــابة بالســكري
 وحدة/ لتر. )  289.45 ± 2.93 (مجانس كبد مجموعة السيطرة والبالغ
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ري بعــد الســكبفــي االرانــب المصــابة  ) P<0.05(انخفاضــًا معنويــاً معــدل فعاليتــه وانخفــض       
بمعـدل فعاليتـه  قياسـاً   وحـدة / لتـر)  23.47 ± 1.49 (فعاليتـه حيـث بلغـت مجرعة بالمستخلصال

 حصـــــول ارتفـــــاع لـــــوحظ . فـــــي حـــــيناالرانـــــب المصـــــابة بالســـــكري فـــــي مصـــــل دم مجموعـــــة 

مجموعــة االرانــب المصــابة بالســكري  فــي فعاليــة هــذا االنــزيم فــي مجــانس كبــد ) í)P<0.05معنــو 
 فــي مجــانس كبــد هبفعاليتــ قياســاً   وحــدة/لتر)  ٢.٠١ ±٢٥٩.٠٢ ( إذ بلــغ Õمجرعــة بالمســتخلوال

 . االرانب المصابة بالسكري مجموعة
فــــي مجموعــــة االرانــــب ) P>0.05( انخفاضــــًا غيـــر معنــــوي كمـــا انخفــــض معــــدل فعاليتــــه

 ± 1.64 (السـليمة التـي جرعـت بالمســتخلص حيـث بلغـت فعاليتـه فــي مصـل دم هـذه المجموعــة

 فــي حــين انخفــض ¡فــي مصــل دم مجموعــة الســيطرة يتــهبمعــدل فعال قياســاً ة / لتــر وحــد) 20.69
فـــي مجموعـــة ) P>0.05( فـــي مجـــانس الكبـــد انخفاضـــًا غيـــر معنـــوي GOTفعاليـــة انـــزيم  معـــدل

بمعـدل  قياسـاً وحـدة/ لتـر )  287.84 ± 2.03 (إذ بلـغاالرانب السليمة والتي جرعـت بالمسـتخلص 
 ). ٩-٣شكل(لسيطرة فعاليته في مجانس كبد مجموعة ا

 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·
 غم/ كغم)  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(٩-٣شكل (

 في مصل دم ومجانس كبد اناث االرانب  GOTفي فعالية انزيم 

   Ïكبالدم ومجانس الفي مصل  GPTالتغير في فعالية انزيم : ٢-٥-٣
فــي معــدل فعاليــة انــزيم ) P<0.05( ًا◌ً معنويــ اً ليــة بــأن هنالــك ارتفاعــلحابينــت نتــائج الدراســة ا    

GPT  وحـدة/ )  43.53 ± 1.28 (السـكري والتـي بلغـتبفي مصل دم مجموعة االرانب المصـابة
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وحـدة/ لتـر. )  26.54 ± 1.27 (والبـالغ السـيطرةبمعدل فعاليته فـي مصـل دم مجموعـة قياسًا لتر 
فــي مجــانس كبــد  GPTفــي فعاليــة انــزيم ) P<0.05(حصــول انخفــاض معنــوي  لــوحظ حــينفــي 

فعاليتــه فــي معــدل بقياسـًا وحــدة/ لتــر )  114.50 ± 5.23 (إذ بلـغ المجموعـة المصــابة بالســكري
 وحدة/ لتر. )  145.00 ± 2.54 (البالغ السيطرة ومجانس كبد مجموعة 

مجرعـة ال æالسـكري بفـي االرانـب المصـابة  ) P<0.05(انخفاضـًا معنويـاً  فعاليتـهوانخفضت       
بمعــدل فعاليتــه فــي مصــل دم قياســًا وحــدة/ لتــر )  22.92 ± 1.12 (حيــث بلغــت بالمســتخلص

فـــي ) P<0.05(حصـــول ارتفـــاع معنـــوي لـــوحظ فـــي حـــين  ¡ االرانـــب المصـــابة بالســـكريمجموعـــة 
 إذ بلــغ مجرعــة بالمســتخلصمجموعــة المصــابة بالســكري والال فعاليــة هــذا االنــزيم فــي مجــانس كبــد

االرانـب المصـابة بمعـدل فعاليتـه فـي مجـانس كبـد مجموعـة قياسًا وحدة/ لتر ) 131.37 ± 2.54(
 . بالسكري

فـــي مجموعـــة ) í)P>0.05انخفاضـــًا غيـــر معنـــو  GPTفعاليـــة انـــزيم  معـــدل كمـــا وانخفـــض      
فــي مصــل دم هــذه  GPTاالرانــب الســليمة والمجرعــة بالمســتخلص حيــث بلــغ معــدل فعاليــة انــزيم 

فـــي مصـــل دم  GPTبمعـــدل فعاليـــة انـــزيم  قياســـاً وحـــدة / لتـــر  ) 19.85 ± 1.30 (المجموعـــة
 مجموعة السيطرة. 

 ) P<0.05(فــي مجــانس الكبــد انخفاضــًا معنويــاً  GPTفعاليــة انــزيم  معــدل فــي حــين انخفــض     
وحدة / لتـر )  141.02 ± 1.35 (في مجموعة االرانب السليمة والمجرعة بالمستخلص حيث كان

 . ) ٣-٣جدولæ( )١٠-٣شكل(بمعدل فعاليته في مجانس كبد مجموعة السيطرة  قياساً 

 
 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·

 غم/ كغم) ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(١٠-٣شكل(
 اناث االرانبفي مصل دم ومجانس كبد  GPTفي فعالية انزيم 
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  كبدالدم ومجانس الفي مصل  CPKالتغير في فعالية أنزيم  :٣-٥-٣
فــي مصـل دم مجموعـة االرانــب  CPK) الـى ان معــدل فعاليـة انـزيم ٣-٣يشـير الجـدول (

وحــدة/ لتــر  ) 88.32 ± 1.60 (والبــالغ) P<0.05(قــد ارتفــع ارتفاعــًا معنويــاً  الســكريبالمصــابة 
 وحدة/ لتر . )  74.73  ± 2.95 (وعة السيطرةفي مجم فعاليته بمعدل قياساً 

فــي معــدل فعاليــة  ) P<0.05(معنــوي نخفــاضكمــا اوضــحت نتــائج التحليــل االحصــائي حصــول ا
وحـدة/ )  111.77  ± 3.23 (والبـالغ كبـد المجموعـة المصـابة بالسـكريفـي مجـانس  CPKانـزيم 
) 139.76  ± 2.52(غمجموعـــة الســـيطرة والبـــال كبـــدفـــي مجـــانس  هتـــفعاليبمعـــدل قياســـًا لتـــر 
  /لتر.  وحدة

الســــكري فــــي االرانــــب المصــــابة ب) P<0.05(اضــــَا معنويــــًا انخفمعــــدل فعاليتــــه  وانخفــــض
Çæبمعدل فعاليته فـي مصـل دم  قياساً لتر وحدة/ ) 71.04 ±3.04 (بالمستخلص حيث بلغ لمجرعة
 . المصابة بالسكري مجموعةال

 معـــدلفـــي  ) P<0.05(معنـــوي Úرتفـــاكمـــا اظهـــرت نتـــائج التحليـــل االحصـــائي حصـــول ا
بالمســــتخلص إذ  المجرعــــةالمجموعـــة المصــــابة بالســـكري و كبــــد فـــي مجــــانس  CPKفعاليـــة انــــزيم 

المصـــابة مجموعـــة الجـــانس كبـــد مفـــي  تـــهفعاليمعـــدل ب قياســـاً  لتـــروحـــدة / ) 138.11±2.02(بلـــغ
 . بالسكري

جرعـــــة فـــــي مجموعـــــة االرانـــــب الســـــليمة والم CPKفعاليـــــة انـــــزيم  كمـــــا وانخفـــــض معـــــدل  
 1.82 (حيث بلغت فعاليته في مصل دم هذه المجموعة) P<0.05إنخفاضًا معنويًا( بالمستخلص

 .  السيطرةبمعدل فعاليته في مصل دم مجموعة  قياساً وحدة/ لتر  ) 65.63 ±
فـي ) P>0.05( معنوي غيرانخفاضاً  كبدال فعالية هذا االنزيم في مجانسمعدل  وانخفض

 قياسـاً وحدة / لتـر )  130.31 ± 2.49 (إذ بلغالمجرعة بالمستخلص  æ مجموعة االرانب السليمة
 .)١١-٣شكل(في مجانس كبد مجموعة السيطرة  تهبمعدل فعالي
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 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·
فعالية  غم/ كغم) في ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(١١-٣شكل(

 مصل دم ومجانس كبد اناث االرانب CPKيم انز 
 

غم/ كغم) في الفعالية  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(٣-٣جدول (
 االنزيمية في مصل دم ومجانس كبد اناث االرانب

 

 المجاميع
GOT  وحدة/ لتر GPT وحدة/ لتر CPK  وحدة/ لتر 

 مجانس الكبد مصل الدم س الكبدمجان مصل الدم مجانس الكبد مصل الدم

 ١.١٧±٢٨.٥٥ السيطرة 
b 

٢.٩٣±٢٨٩.٤٥ 
b 

١.٢٧±٢٦.٥٤ 
b 

٢.٥٤±١٤٥.٠٠ 
b 

٢.٩٥±٧٤.٧٣ 
b 

٢.٥٢±١٣٩.٧٦ 
b 

سليمة 
مجرعة 

 بالمستخلص

١.٦٤±٢٠.٦٩ 
b 

٢.٠٣±٢٨٧.٨٤ 
b 

١.٣٠±١٩.٨٥ 
c 

١.٣٥±١٤١.٠٢ 
b 

١.٨٢±٦٥.٦٣ 
c 

٢.٤٩±١٣٠.٣١ 
b 

المصابة 
 بالسكري

٣.٤٨±٧٤.١٣ 
a 

٧.٧٥±٢٢٢.٠٦ 
a 

١.٢٨±٤٣.٥٣ 
a 

٢.٢٣±١١٤.٥٠ 
a 

١.٦٠±٨٨.٣٢ 
a 

٣.٢٣±١١١.٧٧ 
a 

مصابة 
مجرعة 

 بالمستخلص

١.٤٩±٢٣.٤٧ 
b 

٢.٠١±٢٥٩.٠٢ 
c 

١.١٢±٢٢.٩٢ 
bc 

٢.٥٤±١٣١.٣٧ 
c 

٣.٠٤±٧١.٠٤ 
bc 

٢.٠٢±١٣٨.١١ 
b 
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 الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل 
  P<0.05وية العمود يعني وجود فروق معن متشابهة فيالغير الحروف  ·

 

 التغيرات الهرمونية  :٦-٣
 ãÏالفي مصل  T3التغير في تركيز هرمون : ١-٦-٣
تركيــــز  مســــتوىفــــي ) P<0.05(انخفــــاض معنــــوي حصــــول ) الــــى ٤-Ï) áæ٣يشــــير الجــــ  

 0.89 ± 0.10(السكري حيث بلغ تركيزهبفي مصل دم مجموعة االرانب المصابة  T3هرمون الـ 

نـانومول   )1.38 ± 0.02(ة السيطرة والبـالغعكيزه في مصل دم مجمو نانومول / لتر قياسًا بتر )  
 / لتر. 

تركيـز الهرمـون فـي  مسـتوىفـي ) P>0.05(ارتفـاع غيـر معنـوي  حصـول في حـين لـوحظ
 ± 0.09(   بالمسـتخلص اذ بلـغ تركيـز الهرمـون والمجرعـةبالسـكري  المصـابة مجموعـة االرانـب

لوحظ ، كما االرانب المصابة بالسكريمصل دم مجموعة نانومول / لتر قياسًا بتركيزه في ) 0.99
فــي مجموعــة االرانــب الســليمة  T3  فــي مســتوى هرمــون) P>0.05(حصــول إرتفــاع غيــر معنــوي

مع تركيـزه فـي  قياسبال نانومول/ لتر)  1.7 ± ٥0.06 (بالمستخلص اذ بلغ تركيزه فيها مجرعةوال
 .) ١٢-٣شكل(  مجموعة السيطرة

 
 

 
 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·
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غم/ كغم) في معدل  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(١٢-٣شكل (
 االرانباناث في مصل دم   T3الـ تركيز 

 

 ãÏالفي مصل  T4التغير في تركيز هرمون : ٢-٦-٣
  Ã ظهــــرت نتــــائج التحليــــل االحصــــائي حصــــول انخفــــاض معنــــوي)P<0.05 ( مســــتوىفــــي 

 )65.69 ± 2.20(لغ تركيزهبË يالسكري حبفي مصل دم مجموعة االرانب المصابة  T4هرمون 
) 76.46 ± 2.38(و البـــالغ  الســـيطرةنـــانومول/ لتـــر ، قياســـًا بتركيـــزه فـــي مصـــل دم مجموعـــة 

 نانومول/ لتر. 
 æ ارتفــاع غيــر معنــوي  حصــوللــوحظ )P>0.05 (المصــابة بالســكري و فــي المجموعــة 

نانومول/ لتـر قياسـًا بتركيـزه فـي ) ٢.٨٨ ± ٦٩.٣٣(اذ بلغ تركيز الهرمون بالمستخلص جرعةوالم
فـي ) P>0.05(اتضـح ايضـًا حصـول إرتفـاع غيـر معنـوي ¡ بالسـكري مصل دم االرانب المصابة 

اذ بلــــغ تركيــــز  فــــي مجموعــــة االرانــــب الســــليمة والمجرعــــة بالمســــتخلص T4 مســــتوى هرمــــون
 )۱۳-۳(شكلمجموعة السيطرة  بالقياس مع تركيزه فينانومول/ لتر )   77.82 ± 3.59(هرمونال

 . )٤-۳جدول( و
 

 
 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·
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غم/ كغم) في معدل  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(١٣-٣شكل (
 في مصل دم اناث االرانب T4تركيز 

 
غم/ كغم) في التغيرات  ٢المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها( ) تأثير٤-٣جدول (

 مصل دم اناث االرانب في الهرمونية
 

T4 T3 المجاميع 

 76.46±  2.38 
a 

0.02 ± 1.38 
a  السيطرة 

77.82± 3.59  
a 

٥0.06 ± 1.7 
a سليمة مجرعة بالمستخلص 

65.69± 2.20 
b 

0.10 ± 0.89    
b المصابة بالسكري 

69.33 ±2.88 
ab 

0.09 ± 0.99 
b مصابة مجرعة بالمستخلص 

  الخطأ القياسي ±القيم تمثل المعدل 

  P< 0.05الفروق المعنوية وجود المتشابهة تشير الى  غير الحروف
 

 الكشوفات الكيميائية للمركبات الفعالة في المستخلص النباتي  :۳-۷
الفعالـة الموجـودة فـي المسـتخلص الكحـولي لثمـار  بنيت نتائج الكشـوفات الكيميائيـة للمركبـات     

ه علــى عـدد مــن مركبــات الفعالـة التــي تعــد منتجــات ئــمـن احتوا  Tribulus terrestrisالقطـب 
Çض ثانوي يSecondary metabolism   ٥-۳( وكما مبين في الجدول (  
 

 الكشوفات الكيميائية للمركبات الفعالة في المستخلص الكحولي )٥-۳( جدول 
 Tribulus terrestris ثمار القطب ل

 نتيجة الكشف المركبات الفعالة
 - Tannins  تانينات     

 +  Resins راتنجات     
 + Phenolic فينوالت      
 +      Saponins صابونين   
 + Terpens   تربين    
 + Steroids  ستيرويد    
 ـ Coumarins كومارين    
 +        Volatilsoils زيوت طيارة   
 + Flavonoids  فالفونات   
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 الفينوالت

 =    الكشف سالب   -         +    =    الكشف موجب

 نتائج الفحص النسجي للكبد  :٨-٣
ي لكبد االرانب السليمة من اظهرت نتائج الدراسات النسجية الشكل الطبيعي للنسيج البرنكيم    

    lobuleمن وجود فصيص كبدي طبيعي  )۱٥-۳(كما يالحظ في الشكل  ¡مجموعة السيطرة 
بطريقة   Cords عية مرتبة بشكل حبال  يوخاليا كبدية طب  Central vein مع وريد مركزي  

 اليا . على شكل تجاويف تقع ما بين الخ  Sinusoids   جيبانياتوجود  فضًالعنشعاعية 
وأوضحت نتائج الدراسة النسجية حصول تغير في التركيب النسجي للكبد في حالة فرط     

والمتمثل بحصول توسع بسيط في جيبانيات الكبد وتجمع  ¡السكري نتيجة الحقن بمادة االلوكسان 
تنخر في الخاليا  حصولداخل الخاليا الكبدية مع  glycogen granules  كاليكوجينيةحبيبات 
فضًال  ¡  Degeneration تنكس للخاليا الكبدية   حصولما يشير الى  ¡  Necrosis الكبدية  

فضًال عن ذلك لوحظ  ¡في نسيج الكبد   Inflammation عن ظهور عدة مناطق التهابية  
ويوضح  ) ۱۸ــ۱٦-۳االشكال (كما مبين في   Edema(الوذمة)وجود تجمع بعض السوائل 

 Fatty cytoplasmic داخل الخلية الكبدية جي سايتوبالزمي دهنيتف )۱۹-۳، ۱٦-۳(الشكل

vaculation ¡  في الوريد المركزي وبين الحبيبانيات  احتقان دمويتوسع و مع وجود 

Congestion  ۱٦-۳(شكل مع وجود عدد كبير من الخاليا المنقسمة) ۱٦-۳، ۲۰-۳(شكل( 
   .)Liver cord disarray)۳-۱۷  وعدم انتظام في الحبال الكبدية 

  Hypertrophyاليا الكبدية خكما اوضحت الدراسة من حصول تضخم في حجم ال    
في معدل قطر الخاليا البرنكيمية في   )P<0.05( حصول زيادة معنويةباذ تمثل  )۱۹-۳(شكل

مايكرومتر قياسًا بمعدل قطر الخاليا في  ( 24.6 ± 1.40 )النماذج المصابة بالسكري اذ بلغ  
 .) ۱٤-۳شكل(æ )٦-۳جدول(مايكرومتر  ( 14.5 ±  0.58 )ة السيطرة البالغ مجموع
 والمجرعةالدراسة النسجية لكبد مجموعة االرانب المصابه بالسكري  Êاظهر  äفي حي     

في جيبانيات الكبد مع رجوع الشكل الطبيعي للخاليا  قليلحصول توسع  ¡ يبالمستخلص الكحول
وعدد  وجود خاليا لمفاوية مهاجرة بين الخاليا البرنكيمية مع  جداً  قليلالكبدية مع بقايا تنخر 

  .)۲۲,۲۱-۳شكل(من الخاليا المنقسمة  كبير

مية يفي معدل قطر الخاليا البرنك )P<0.05(كما اوضحت الدراسة حصول انخفاض معنوي 
وميتر مايكر   19.5±  0.09 )(بالمستخلص والبالغ المجرعةلكبد المجموعة المصابة بالسكري و 

 )  24.6 ±1.40(   مجموعة المصابة بالسكري والبالغمع معدل قطر الخاليا في ال قياساً 
 .   )٦-۳جدولو() ۱٤-۳شكل(مايكروميتر 

 + Glycoside كاليكوسيدات     
 +  Alkaloids قلويدات      
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 مجرعة بالمستخلصلمقطع كبد لألرانب السليمة وال )۲٤,۲۳-۳(في حين يوضح الشكل 
في جيبانيات الكبدية في بعض  قليلالتركيب القريب الطبيعي للنسيج البرنكيمي للكبد مع توسع  ¡

 المقاطع . 
غير  اً خاليا البرنكيمية في نماذج هذه المجموعة فقد اظهرت ارتفاعأما معدل اقطار ال

مع معدل قطر الخاليا في  قياساً مايكروميتر   0.69 )±  ( 15.1والبالغ )P>0.05(نوي عم
 ) .٦-۳جدول ( æ)۱٤-۳شكل (Ñمايكروميت  ( 14.5±  0.58 )مجموعة السيطرة والبالغ 

 
 P< 0.05الفروق المعنوية  وجودتشير الى       حيث أن ·

غم/ كغم) في معدل  ٢) تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقدارها(١٤-٣شكل (
 اناث االرانباقطار الخاليا البرنكيمية في كبد 

 
 

معدل  غم/كغم) في٢ا(تأثير المستخلص الكحولي لنبات القطب بجرعة مقداره )٦-٣جدول ( 
 األرانباناث أقطار الخاليا البرنكيمية في كبد 

 المجاميع  مايكروميتر)  معدل أقطار الخاليا البرنكيمية (

۱٤.٥ ±۰.٥۸        b  السيطرة 
۱٥.۱±۰.٦۹       b سليمة مجرعة بالمستخلص 
۲٤.٦ ±۱.٤۰       a المصابة بالسكري 
۱۹.٥±۰.۰۹        c ة بالمستخلصمصابة مجرع 

 الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل    
 P<0.05فروق معنوية  وجود تشير الى في العمود متشابهةالغير الحروف  ·
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بدية ترتيب الحبال الك             ،يوضحمجموعة السيطرة) مقطع في كبد ارنب 15-۳ ( شكل
) (40Xقوة التكبير  الوعاء المركزي.و                توالجيبانيا             وشكل الخاليا الكبدية

 (E &H)والصبغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) مقطع في كبد ارنب معامل بااللوكسان،يوضح            خاليا ذات نواتين،۱٦-۳شكل(
 .قوةاحتقان الجيبانيات تفجي سايتوبالزمي دهني،           ،             حبيبات الكاليكوجينية تجمع

 (E &H)والصبغة )(40Xالتكبير 
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 تنخر الخاليا الكبدية                     ) مقطع في كبد ارنب معامل بااللوكسان،يوضح۱۷-۳شكل(
) (20Xقوة التكبير  .عدم انتظام الحبال الكبدية               أرتشاح خاليا التهابية               ،

 (E &H)والصبغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توسع               ،  الوذمة ) مقطع في كبد ارنب معامل بااللوكسان،يوضح            ۱۸-۳شكل(
تفكك بين æ             لنمط الفصيصي للكبدا قدانف كية وتشملستغيرات تن            ، الجيبانيات

 (E &H)والصبغة) (20Xقوة التكبير  . كبديةمع عدم انتظام الحبال ال             الخاليا الكبدية
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تفجي سايتوبالزمي   ) مقطع في كبد ارنب معامل بااللوكسان،يوضح            ۱۹-۳شكل(
 )(40Xقوة التكبير  . ، اختفاء الحبال الكبديةالخاليا الكبدية دهني،                ضخامة

 (E &H)والصبغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

احتقان دموي  توسع و   ) مقطع في كبد ارنب معامل بااللوكسان،يوضح            ۲۰-۳شكل(
 (E &H)والصبغة )(40Xقوة التكبير  . في الوريد المركزي
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 ،يوضحمصاب بالسكري ومعامل بالمستخلص ) مقطع في كبد ارنب ۲۱-۳شكل(
 (E &H) والصبغة )(40Xقوة التكبير  خاليا لمفاوية مهاجرة.

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ،يوضح            مصاب بالسكري ومعامل بالمستخلص ) مقطع في كبد ارنب ۲۲-۳شكل(
 ا تنخر،             احتقان دمويتوسع جيبانيات                خاليا ذات نواتين،              بقاي

 (E &H) والصبغة )(40Xقوة التكبير     ة بشكلها الطبيعيفي شكل الخاليا مقارن قليل،تغير 
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وعاء مركزي   ،يوضح            سليم ومعامل بالمستخلص) مقطع في كبد ارنب ۲۳-۳شكل(
 (E &H)والصبغة )(40Xقوة التكبير ت .في الجيبانيا قليلخالي من الكريات،            توسع 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توسع بسيط في             ،يوضحسليم ومعامل بالمستخلص) مقطع في كبد ارنب ۲٤-۳شكل(
 (E &H)والصبغة )(40Xقوة التكبير  الجيبانيات  .
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  -التغيرات الوزنية:: ١-٤ 
 وزن الجسم: : ١-١-٤

Ã ـــوحظ حـــدوث انخفـــاض معنـــوي ـــة، اذ ل ـــائج هـــذه الدراســـة وجـــود تغيـــرات وزني وضـــحت نت
(P<0.05)  في معدل اوزان االرانب المصابة بالسكري بعد مـرور اربعـة اسـابيع مـن االصـابة

ب المصابة بالسكري ) حيث لوحظ في االران١-٣معدل اوزان مجموعة السيطرة جدول(ب قياساً 
 äاجــاء هــذا متوافقــًا مــع مــا وجــده الباحثــزيــادة اســتهالكها للغــذاء وانخفــاض فــي معــدل اوزانها،

(Rajagopal and Sasikala ,2008)   اذ ان احــداث داء الســكري فــي االرانــب الســليمة
هرمـــون االنســـولين ولكونـــه بيتـــا البنكرياســـية المســـؤولة عـــن انتـــاج  يعمـــل علـــى تحطـــيم خاليـــا

Ç لمسؤول عن تسهيل عملية دخـول السـكر الـى الخاليـا وانتـاج الطاقـة، فعنـد حصـول انخفـاض
للحصـول علـى الطاقـة  Gluconiogenesisفي انتـاج هـذا الهرمـون يلجـأ الجسـم الـى عمليـة 

الدهون والبروتينـات  Catabolismهدم العمليات  عن طريقالالزمة للعمليات الحيوية وذلك 
  .عويض النقص الحاصل في كلوكوز الدم داخل الخالياالمخزونة داخل الجسم لت

في حـين اظهـرت نتـائج التحليـل االحصـائي ان للمسـتخلص الكحـولي لثمـار القطـب تـأثيرًا 
فــــــي زيــــــادة وزن الجســــــم، اذ ادت المعاملــــــة بهــــــذا المســــــتخلص الــــــى زيــــــادة معنويــــــة  واضــــــحاً 

(P<0.05) فــي مجموعــة االرانــب  فــي اوزان االرانــب الســليمة والمجرعــة بالمســتخلص وكــذلك
المصــــابة والمجرعــــة بالمســــتخلص قياســــًا بمعــــدل وزن مجموعــــة االرانــــب الســــليمة والمصــــابة 

 بالسكري على التوالي. 
 الفئـران) في تجربته التـي اجراهـا علـى ٢٠٠٧( Tawfiqوجاء هذا متوافقا مع ما الحظه 

فــي نهايــة التجربــة بأعطائهــا تراكيــز مختلفــة مــن المســتخلص المــائي لثمــار القطــب حيــث وجــد 
قياسا بمجموعة السيطرة .قد يعود تأثير المسـتخلص فـي تحسـين  وزن الجسمزيادة معنوية في 

وزن الحيوانــات التــي جرعــت بالمســتخلص الــى التغيــرات فــي ايــض الكربوهيــدرات او زيــادة فــي 
كـذلك æ  ¡وزن الجسـم ومـن ثـمدهون والبروتينات افراز االنسولين مما ينعكس على زيادة بناء ال

 يســـــهل عمليـــــة الهضـــــمتنظـــــيم ايـــــض الـــــدهون والكربوهيـــــدرات حيـــــث وجـــــد ان نبـــــات القطـــــب 
digestion promoter ومشــهي جيــدgood appetizer  )Chopra,1986 (¡ كمــا ان

المركبـــــات الفعالـــــة الموجـــــودة فـــــي المســـــتخلص مـــــن احمـــــاض امينيـــــة محفـــــزة لهرمـــــون النمـــــو 
Growth hormone GH لغدة النخامية ، وكذلك محفز الفـرازالمفرز من الفص االمامي ل 

Insulin like Growth Factor (IGF I,II) ÐÅ  äÇ عوامــل النمــو الشــبيه باالنســولين
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IGFs,GH دورا مهما في زيادة بناء البروتينات وٕانخفاض معدالت هدمها يلعبان Ganong 

,2003).( 
ة بالمســتخلص الــى كمـا يعــزى هـذا التحســن فــي اوزان االرانـب المصــابة بالســكري والمعاملـ

دور المستخلص في السيطرة على كلوكوز الدم ودور الصابونين الموجود في المستخلص في 
السـيطرة علـى ايـض  ومن ثمنشاطه  وزيادةتحفيز خاليا بيتا البنكرياسية على افراز االنسولين 

لـــى ن فـــي القـــدرة عدور ســـتيرويدات الصـــابوني فضـــًال عـــنالـــدهون والكربوهيـــدرات والبروتينات.
 . (Sauvaire et al.,1996)تغير سلوك تغذية وزيادة الرغبة في تناول الغذاء

 

 وزن الكبد: ٢-١-٤
) فـــي P>0.05) حصـــول زيـــادة غيـــر معنويـــة (٢-٣) والشـــكل(١-٣يتضـــح مـــن جـــدول (

قياســا  )المحقونــة بااللوكســان( المصــابة بفــرط الســكري Èمعــدل وزن الكبــد فــي مجموعــة االرانــ
ارتفاع السكر ونقص االنسولين فـي الـدم لـه دور فـي  äÇ ا قد يشير الىممالسيطرة  بمجموعة 

 اســـتجابةً داخلهـــا  واالحمـــاض الدهنيـــة الـــدهون كبديـــة نتيجـــة لتجمـــعتضـــخم الخاليـــا الحـــدوث 
لزيـادة تركيـز الســكر فـي الـدم اذ تعمــل  ) . كــذلك أسـتجابةً Mir,2008لعمليـات تحلـل الـدهون(

ض علــى شــكل كاليكــوجين يــؤدي بــدوره الــى زيــادة وزن خاليــا الكبــد علــى خــزن الكلوكــوز الفــائ
الخاليـا  Proliferationولاللوكسـان دور فـي تحفيـز تكـاثر  ¡( Goel et al., 2004)الكبـد 

وجـــاء هـــذا متوافقـــًا مـــع  .الكبديـــة وزيـــادة كتلـــة الخاليـــا البرنكيميـــة ومـــن ثـــم زيـــادة كتلـــة الكبـــد
(Younger et al.,1996)  اذ بـين ان لاللوكسـان دور ðÇ  فـي زيـادة معـدالت االنقسـام الخيطـي

Mitogen  . في الخاليا الكبدية 
المعاملــة   عنــدفـي وزن الكبــد  (P>0.05)انعدام الفــروق المعنويــةفـي حــين اظهــرت الدراسـة   

 يعمليدل ان المستخلص  مماوالمصابة وزن الكبد في مجموعة السيطرة أب قياساً  بالمستخلص
 . Hepato Protective agent (Amin et al., 2007)كعامل حماية للكبد 

 
 االلوكسان  بوساطةاحداث داء السكري  :۲-٤

 äÇملغم / كغم الستحداث داء السكري في االرانب  150االلوكسان بتركيز  استعمال
 عن طريقوالذي استدل عليه  وظيفة البنكرياس إحداث خلل في المحلية كان له تأثير واضح في

 اهفي مستو  (P<0.05)معنوي اذ ادى الى حصول ارتفاع صل الدمقياس مستوى الكلوكوز في م
في مللتر ١٠٠ملغم /   207.81 ± 3.68يومًا اذ بلغ مستواه  30التجربة والبالغة  طوال مدة



 المناقشة                                                                               الفصل الرابع  
 
 

 ﴾80﴿ 

 قبلمللتر ١٠٠ملغم /  110.12  ±  0.87 بعد ان كان مستواه    المعاملة بااللوكسانالحيوانات 
وافقة مع ما توصل اليه عدد من الباحثين في دراسات ،وجاءت هذه النتيجة متبدء التجربة 

 ,.Saikat et al., 2008; Vinuthan et al., 2007; Ene et al)  اجريت على الجرذان
 Ahmad et al.,2008;Dubey et)واالرانب  (Kim et al.,2006).والكالب  (2006

al.,1994) 
اذ يدخل ¡ جزر النكرهانز خيرتن عن طريقفي البنكرياس قد يكون االلوكسان ان تأثير 

 ,. Eteng et al )ا البنكرياسيةتحطيم خاليا بيت مؤدياً الىناقالت الكلوكوز  بوساطةاليا الى الخ
تعطيل افراز كما لوحظ من نتائج اجريت على الحيوانات ان االلوكسان يؤدي الى  ( 2008

تكون الجذور ة من الناتج Oxidative Stressالشدة التأكسدية  ريقØ عن االنسولين وذلك
رتفاع مستوى ال وذلكوالمتمثلة بجزيئات االوكسجين غير المستقرة  Free radicals الحرة 

 diabetogenic للسكري   ðÇ محفز  عامالً  الذي يعمل االلوكسانب بعد المعاملة الكلوكوز بالدم 

agent   ( Kim et al., 2006 )  ¡ االنسجة  مستقرة في محيطالان وجود هذه الجزيئات غير
امراض القلب مثل :قد يسبب تلفًا لخاليا الجسم مما يؤدي الى تطور العديد من االمراض المزمنه 

 cardiovascular disease  ¡والس Ñ طانCancer  ¡ وامراض الجهاز العصبيneural 

disorders  ¡ والشيخوخة Ageing   محفز  كما ويعمل عامالً  داء السكري، فضًال عن ðÇ  لتطور
 ةيوشبك  nephropathy لىيد من مضاعفات السكري وخاصة تلك التي لها عالقة بالكالعد

   .retinopathy  (Upadhya et al ., 2004 ; Majumdar et al ., 2008 )العين 
الذي  diualuric acidيختزل الى النوع السام كما تبين من نتائج دراسات اخرى ان االلوكسان 

وهذه   Superoxid anionو    hydroxyl radicalsر الهيدروكسيل يتأكسد تلقائيًا محررًا جذو 
الجذور تحدث التأثير السام لبروتين جزيرات النكرهانز ، والدهون ، والحوامض النووية 

(Majumdar et al ., 2008 ;Houee et al ., 1981 ). 
 

  ãÏالالتغير في مستوى تركيز الكلوكوز في مصل  :۳-٤
الحالية دراسة تأثير المستخلص الكحولي لثمار القطب على داء السكر تضمنت الدراسة       

وعلى مستوى الكلوكوز في االرانب السليمة والمصابة بداء السكر المستحدث بوساطة االلوكسان 
. 

المستخلص الكحولي لثمار ان معاملة الحيوانات المصابة بالسكري بحيث اظهرت النتائج     
ãÏ ال في مصل  كلوكوزالفي مستوى   ( P<0.05 )اض معنوي انخف تؤدي الى حصول القطب
 . االرانب المصابة بالسكري (المعاملة بااللوكسان)  مع مستواه في مجموعة قياساً 
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ان آلية تأثير المستخلص الكحولي لثمار القطب في خفض سكر الدم غير معروفة تمامًا      
سكر مصل الدم أسوًة بالنباتات الطبية اال ان هنالك تغيرات محتملة لدور النبات في خفض 
فقد يعزى هذا الدور التخفيضي في  ¡االخرى التي تسهم في خفض الكلوكوز في مصل الدم

 intestinalمستوى كلوكوز الدم الى تأثير المستخلص في تنشيط االمتصاص المعوي للكلوكوز 

absorption ¡ للكلوكوز في الخاليا  البنائيأو تخفيض معدل النشاطGlucogenic   

Activity ( Kim et al ., 2006)  تحفيز افرازاالنسولين من خاليا  عن طريق، او قد يكون
 وذلك الن خاليا بيتا غير متساوية في حساسيتها لاللوكسان ، اوºضررة تبيتا البنكرياس غير الم

يل االنسولين الى تحو زيادة زيادة حساسية المستقبالت لالنسولين ، او  ربما يكون التأثير ناتج من
 .   ( Bell and Hye , 1983)سكر مصل الدم  فيزيادة تأثير االنسولين  ومن ثمالشكل الفعال 
انخفاضًا معنويًا  للحيوانات السليمة المستخلص الكحولي لثمار القطب تجريعأظهر 
(P<0.05)  لة يمكن ان يعزى ذلك الى طبيعة وتركيز المركبات الفعا ¡في مستوى كلوكوز الدم

يكون  .وربما والقلويدات¡والصابونينات ¡والتربينات ¡ونات فالتي يمتلكها هذا النبات السيما الفال
مجموعة المن  اً او قد يكون ناتج ¡احد هذه المركبات من تأثير اً التأثير المخفض لسكر الدم ناتج

   (Martin et al ., 1995 ). كلها 
äÇ  ¡اً يبيتجر  í بالسكر  ةمصابالäÇ ئر على الف  ( 2002 )وجماعته   Liاجراها  التي اثبتت الدراسة

في  انشاطه عن طريقات المعزولة من نبات القطب كان لها تأثير خافض لسكر الدم نالصابوني
كما وتعمل القلويدات على  ¡تحفيز خاليا بيتا البنكرياسية وتحسين نشاطه في الحيوانات السليمة

 alphaسايديز كلوك انزيم الفا تثبيطعمل القطب على كما وي  Gluconiogenesisعملية  Øتثبي

– glucosidase  المسؤول عن تحويل الكربوهيدرات المعقدة الى سكريات بسيطة     .( 
Zhang et al ., 2006 )  

الكروم العضوي في ثمار القطب        وجود )۲۰۰٥(كما اتضح من دراسة قام بها الزهيري عام 
زيادة إفراز االنسولين  عن طريق زيادة عدد مسقبالت االنسولين  ،الذي قد يكون له دور في

 insulin receptorعملية فسفرة المستقبالت  عن طريقزيادة حساسيتها  فضًال عن
phosphorylation (Anderson,1998) .  

ونظرًا لكون فرط السكري يعزى الى الشدة التأكسدية فالسبب االكثر قبوًال في تأثير القطب في  
من نوع    الفالفوناتعلى  هلالكسدة نظرًا الحتواء المضادةض كلوكوز الدم هو فعالية القطب خف

Kaempferol  ، وFlavonol glycosid   من نوع astragatin  tribuloside  ¡ æ
Kaempfarol -3- rutinoside  ثمار القطب الموجوة فيMajumdar et al ., 2008 ) (.  
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 دهون في مستوى ال التغير :٤-٤
 ãÏالالكلي في مصل  الكوليسترولالتغير في مستوى تركيز  :۱-٤-٤

حصول ارتفاع معنوي  )۲-۳(يتضح من نتائج التحليل االحصائي والمبينة في جدول 
(P<0.05 )    في تركيزTC   في مجموعة االرانب المصابة بفرط السكري قياسًا بتركيزه في

عند اعطاء   ( 2008 )وجماعته   Ahmadا الحظه وجاء هذا متوافقًا مع م .مجموعة السيطرة
 قياساً في مصل الدم  الكوليسترولادى الى حدوث ارتفاع في مستوى  لألرانب االلوكسان

العديد من الدراسات التي اجريت على مجموعة  .كما لوحظت هذه الزيادة فيبمجموعة السيطرة
  (Idogun,2007;Menik et al. , 2005 )مرضى السكري خاصة من النوع الثاني 

زيادة الحاصلة في الفي حالة استحداث داء السكري الى  الكوليسترولويعزى ارتفاع 
 Cholesterolامتصاصه من االمعاء بسبب زيادة نشاط انزيم كوليسترول اسيل ترانسفيريز 

Acyl Transferase  الذي يحفز عند نقص االنسولين  .( Hori et al ., 2004)  
الختالل في ÐÅ ÅÇ ä استعمال الدهون في عمليات االكسدة وانتاج الطاقة او نتيجة لزيادة

لين في تركيز االنسو ففي السكري وبانخفاض  ¡خلل في افرازاالنسوليناليعود الى  قد ايض الدهون
يرتفع في البالزما نتيجة   Free Fatty acid ( FFA)تركيز الحوامض الدهنية الحرة  إنالدم ف

والى   Phospolipids المفسفرةالدهون  الى  FFAيتحولففي الكبد  ¡لزيادة هدم الدهون

Acety – COA   ونية التي تتحرر الى تواالجسام الكي الكوليسترولوالذي يستعمل في صناعة
 يعمل االنسولين في .  Hypercholesterolemia الكوليسترولالدم مسببة حدوث ارتفاع 

ومن   Lipase انزيم  بتثبيطوذلك Lipolysis  ºدهون يل عملية هدم اللاالنسجة الدهنية على تق
انخفاض في    Acetyl – COAثم االقالل من اكسدة الحوامض الدهنية وانتاج جزيئات 

كما يعمل االنسولين .  ( Rajagopal and Saskala , 2008 )ترول مصل  الدم سمستوى كول

الذي   Hydroxy methyl glutary 1COA(HMG-COA) reductase انزيم بتثبيط
 ) الكوليسترولوعملية تكون   Mevalonie acid يساعد في عملية هدم حامض ميفالونك 

Shirman , 2003 ) . 
اظهرت نتائج التحليل االحصائي عند المعاملة بالمستخلص الكحولي لثمار القطب كما    

وانات الكلي في الحي الكوليسترولفي مستوى تركيز   ( P<0.05 )حصول انخفاض معنوي 
 .  )۲-۳ جدول (السليمة والمصابة 

äÇÑ ئعند استحداث داء السكري في الف  ( 2002 )وجماعته   Liوجاء هذا متوافقًا مع ما وجده    
في  الكوليسترولان الصابونيات المعزولة من نبات القطب قد خفضت حيث الحظوا تجربيًا 

ان الصابونيات   ( 2003 ) وجماعته  Chuران المصابة ، وهذا ما الحظه ئمصل دم الف
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 مصل الدمكبد و المعزولة من ثمار القطب كان لها تأثير خافض في مستويات كولسترول 
ه ئفي احتوا الكوليسترولمستوى  .تكمن قدرة المستخلص الكحولي لثمار القطب في خفضالفئران

بة في تجويف معقدات غير ذائ الكوليسترولتكون مع  والتيعلى مجموعة ستيرويدات الصابونين 
 ,.Petit et al)مع الفضالت  هومن ثم طرح الكوليسترولطة امتصاص ثبالقناة الهضمية م

1995). 
 يثبطفضًال عن ذلك فان الصابونين يلتصق مع حوامض الصفراء والشحوم المتعادلة و     

 , Spiller )الى حوامض الصفراء  الكوليسترولامتصاصها من االمعاء ومحفزًا الكبد لتحويل 

الى  الكلبان الصابونين يتحلل في امعاء   Uchida  ( 1984 )كما الحظ  .( 1996
Sapogenins   و diosgenin  وقد يعزى هذا التأثير  ¡الكوليسترولط امتصاص ثبتن التي

 HMGانزيم  تثبيطالخافض للمستخلص النباتي الى امكانية احتواء على مركبات قد تعمل على 

– COA reductase  ؤول عن تخليالمسÞ الكوليسترول،او قد يعزى انخفاض الكوليسترول 
المتحرر الى الدم الى إرتفاع مستوى االنسولين وٕانخفاض السكر في الدم، مما يؤدي الى 

في الخاليا  lipaseإنخفاض نسبة الدهون،وذلك لقيام االنسولين بتثبيط انزيم 
  . (Roche,2005)الدهنية

لم  اللذين Adimoelja and Ganeshen  ( 1997 )الحالية مع  ولكن لم تتفق نتائج الدراسة 
 Protodioscim قبل وبعد المعاملة بمادة  الكوليسترولفروق معنوية في مستوى  وجوديالحظا 

 المعزولة من نبات القطب في المرضى المصابين بداء السكر . 
 
 
 

فـي مصـل  Triglyceridesالثالثية  ليسيريدات التغير في مستوى الك : ٢-٤-٤
 ãÏ ال

ان اســــتحداث الســــكري  ) ۲-۳(  اظهــــرت نتــــائج التحليــــل االحصــــائي المبينــــة فــــي جــــدول
ــــوي االلوكســــانبوســــاطة  ــــى حــــدوث ارتفــــاع معن ــــي  TGفــــي مســــتوى تركيــــز  (p<0.05)ادى ال ف

 بالسكري قياسًا بتركيزه في مجموعة االرانب السليمة. مجموعة االرانب المصابة 
مـن حـدوث ارتفـاع فـي مسـتوى  (Bury et al., 2007)حظـه وجـاء هـذا متوافقـًا مـع ماال

äÇ (Verzehi et al.,1998)  فــي المرضــى المصــابين بــداء الســكري.كما الحــظ TGتركيــز 
الداخليــة ومــن  مصــادرهمــن   TGباســتمرار ارتفــاع تركيــز كلوكــوز الــدم تســتمر الزيــادة فــي أنتــاج 

 شــاط انــزيم اليبيــز البروتينــات الدهنيــة يعــود الــى انخفــاض ن قــد الكبــد تحديــدًا ، وســبب الزيــادة
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Lipoprotein Lipase (LPL)  فــي االنســجة الدهنيــة ، وذلــك الن وجــود االنســولين ضــروري
لـذا ºلفاعلية االنزيم الذي يعمل على تجزئـة وتحليـل الكليسـيريدات الثالثيـة تحـت الظـروف الطبيعية

ذا االنــزيم ممــا يــؤدي الــى تجمــع فبأرتفــاع الســكر ونقصــان اوغيــاب االنســولين يتســبب بأنخفــاض هــ
 Jasmine and Daisy,2007;kovar et)مصادر بديلة للطاقة بوصفها الثالثية  كليسيريداتال

al., 2004)  كما ان انخفاض انـزيم .LPL  يخفـض معـدل ايـض الــVLDL-C  ومـن ثـم تثبـيط
هــو  á (CETP) cholesterol ester transfer proteinالبــروتين الناقــل لالستروكولســترو 

نتيجـة قـد يكـون ¡ TG æÇزيـادة مسـتويات  ومن ثـم VLDL-Cالى  TGالذي يقوم بنقل تين البرو 
       (Cho et al.,2008). لتجمع بقايا الكايلومايكرون في الدم

كوز æ على كل ان عالج فرط الدهون واضطرابها عند مرضى داء السكري يتم من السيطرة 
يطرة علـى مشـاكل الـدهون عنـد مرضـى السـكري وعلـى وجـه ن له دور مهم وفعال في السÅالدم إذ 

 . (Saikat, 2008)الثالثية  كليسيريداتالخصوص ال
ان اســتخدام المســـتخلص الكحـــولي لثمـــار القطـــب قـــد ادى الـــى حصـــول انخفـــاض معنـــوي  

(P<0.05)  في مستوى تركيزTG  مع السيطرة السليمة  بالقياسفي الحيوانات السليمة والمصابة
) عنـد اسـتحداث السـكري فـي ٢٠٠٢وجماعتـه ( Liوجـاء هـذا متوافقـًا مـع  )۲-۳(جـدولوالمصابة 

% ٢٣.٣٥ان الصابونينات المعزولة من نبات القطب قد خفضت الى  حيث وجدواتجريبًا  الفئران
ايضــًا مــع مــا  وجــاء هــذا متوافقــاً  المصــابة الفئــرانالثالثيــة فــي مصــل دم  كليســيريداتمــن مســتوى ال
الصـــابونين المعزولـــة مـــن نبـــات القطـــب فـــي مـــادة äÃ مـــن ) ٢٠٠٣جماعتـــه (Chu  æ توصـــل اليـــه

 في مستوى الكليسيريدات الثالثية. خافض تأثير  لهاكان  الفئران
متالكه المركبـات الفعالـة عند المعاملة بالقطب الى إ TGوقد يعزى االنخفاض في تركيز  

مـــن حساســـية االنســـولين الـــذي  تزيـــد قـــدكميـــة كافيـــة مـــن االنســـولين او  إفـــرازفـــي التـــي قـــد تتوســـط 
بارتفاعـــه يعمـــل علـــى تنشـــيط انـــزيم اليبيزالبروتينـــات الدهنيـــة الـــذي كمـــا اســـلفنا يعمـــل علـــى تجزئـــة 

ية يـتم امتصاصـها مـن قبـل الخاليـا الدهنيـة (محـي الـدين حوامض شحمالثالثية الى  كليسيريداتال
قايـا الكايلومـايكرون مـن الـدم ). او تعمل هذه المركبات على تسريع عملية ازالـة ب١٩٩٠وآخرون، 
ممـا يـؤدي الـى  هادمليتم ه VLDL-Cالى جزئية  TGلنقل  CETPتنشيط  عن طريق او تقوم 

ـــع وفضـــًال فـــي مصـــل الـــدم . TG إنخفـــاض مســـتوى äÇ  )١٩٩٢وجماعتـــه( Caraا ســـبق وجـــد مَّ
لثالثيـة فـي تـين لثمـار القطـب لـه القـدرة علـى تثبـيط امتصـاص الكليسـريدات اكلاالليـاف الغذائيـة وال

 Hormone- Sensitiveكمــا ان نقــص هرمــون االنســولين يــؤدي الــى تنشــيط انــزيم .االمعــاء

lipase  في الخاليا الدهنية مسببًا زيادة تحللTG  المخزونة وتحرير كميات كبيرة من االحمـاض
زيادة  ذلك فان وفضًال عن¡ TGالدهنية والكليسرول الى الدم وعند انتقالها الى الكبد يعاد تصنيع 
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زيـــادة الـــدهون فـــي الـــدم  بـــذلكالـــى الـــدم مســـببة  هـــاتحرر الحـــوامض الدهنيـــة فـــي الكبـــد يـــؤدي الـــى 
(Bishop, 2000)  . 

 

  ãÏالفي مصل  HDL-Cفي مستوى تركيز الـ التغير : ٣-٤-٤
اتضــح مــن نتــائج البحــث ان حقــن االلوكســان وحصــول الســكري يــؤدي ال حصــول انخفــاض      

) قياسـًا بمجموعـة السـيطرة ٢-٣جـدول( HDL-Cمستوى تركيز الــ  في (P>0.05)غير معنوي 
مــن حصــول إنخفــاض فــي  )٢٠٠٧وجماعتــه ( Buryحظــه الجــاءت هــذه النتــائج مطابقــة مــع ما

 (2008)وجماعتـه  Ahmadفي مصل مرضى السكري ،وكما الحـظ  HDL-C مستوى تركيز 
ا السـكري بوســاطة فـي مصـل دم االرانـب المسـتحدث فيهـ HDL-Cنخفـاض فـي تركيـز حصـول إ

ولين وارتفــاع الســكر فــي الــدم قــد يحفــز ايــض ســنقــص االنäÇ االلوكســان، وهــذا قــد يكــون بســبب 
HDL-C Çæنـــــزيم الكبـــــدي المحلـــــل للـــــدهون الHepatic lipase(HL)  بفعـــــل  يتـــــأثرالـــــذي

مـن داخـل خاليـا  الكوليسـترولواخـذ  HDL-Cجزئيـة  بتجزئـةيقـوم  ومن ثـمضية ياالختالالت اال
 ). Tan et al .,2000الى احماض صفراء ( اتحويله تمليÏ الكب

 HDL-Cالـى تغيـرات فـي نوعيـة جزيئـات  الناتجـة مـن إرتفـاع السـكرالشـدة التأكسـدية  تؤدي     
ــــــــ  ـــــــة فـــــــي تركيـــــــب ال ـــــــات الداخل  HDL-Cكمـــــــا انهـــــــا تســـــــبب فـــــــي زيـــــــادة معـــــــدل هـــــــدم البروتين

Apolipoproteins  وخاصةAPO-C-II , APO-A-I  خفاض  مؤديًا الى انHDL-C  ومن
        .  (Hayden and Tyagi, 2005)مــن الــدم الــى الكبــد  الكوليســترولثــم تعطيــل عمليــة نقــل 

تغيــرات فــي  حــدوث وفضــال عــن VLDLنخفــاض  الــى قلــة تحلــل جزئيــات قــد يعــود هــذا اإلكمــا 
 .  HDL  (Martin et al., 1995)من انتاج تقلل وظيفة الكبد التي 

رتفـــاع غيـــر حصـــول إع االرانـــب بالمســـتخلص الكحـــولي لثمـــار القطـــب ادىتجريـــ äÇلقـــد وجـــد      
مـع  بالقيـاسفي الحيوانـات السـليمة والمصـابة  HDL-Cفي مستوى تركيز الـ  (P>0.05)معنوي 

)، وجـاءت هـذه النتـائج مطابقـة ٢-٣جـدول ( الحيوانات المصابة بالسكري علـى التـوالي السيطرة و 
فـي مصـل  HDL-Cاذ الحظـا ارتفـاع تركيـز  Joshi and Uniyal (2008)لمـا وجـده كـل مـن 

حـولي لنبـات القطـب ونبـات اخـر تـابع ري عنـد تجريعهـا بالمسـتخلص الككدم الجرذان مصابة بالسـ
 النبات االخر. مع   بالقياسبشكل معنوي  HDL-Cاذ وجدا ان القطب يرفع تركيز نفسه لجنس ل

 antioxidantلألكسـدة  ðÇ مضـادبوصـفه بـات رتفاع  بالدرجـة االسـاس لـدور الناإل ويعزى هذا     
كــــوز وارتفــــاع æ انخفــــاض الكل ومــــن ثــــمومايترتــــب علــــى هــــذا الــــدور مــــن خفــــض الشــــدة التأكســــدية 

مما يـؤدي الـى  HLºفعالية انزيم وانخفاض  HDL-Cاالنسولين بالدم وعودة االيض الطبيعي للـ 
 . (Majumdar et al, 2008)وبذلك ترتفع نسبته في مصل الدم  HDL-Cانخفاض تحلل 
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مـــــع ارتفـــــاع كـــــل مـــــن  HDL-Cأكـــــدت الدراســـــات الحديثـــــة مـــــن ان انخفـــــض مســـــتويات  
يـؤدي الـى تعجيـل عمليـة تصـلب الشـرايين ومـا  LDL-Cالثالثيـة وارتفـاع  كليسـيريداتمستويات ال

 Eteng et al, 2008 ; Bury et al )يترتـب عليـه مـن امـراض القلـب عنـد مرضـى السـكري 
.2007)  

لمنــع حــدوث حالــة  اً ايجابيــ ðÇ يعــد مؤشــر  HDL-Cرتفــاع إ TC  æنخفــاض المعنــوي للـــ اإلفلــذا       
TC  æمــع انخفــاض كــل مــن  HDL-Cوالعديــد مــن الدراســات اظهــرت ارتفــاع ¡تصــلب الشــرايين 

LDL-C خفــض مــن خطــر االصــابة بــامراض القلــب التاجيــة  ي(Jasmine and Daisy, 

2007) . 
 

 ãÏالفي مصل  LDL-Cالتغير في مستوى تركيز : ٤-٤-٤
فـي مسـتوى تركيـز  (P<0.05)يتضح مـن نتـائج التحليـل االحصـائي حصـول ارتفـاع معنـوي      

LDL-C متوافقــًا مــع بالســيطرة جــاء هــذا  قياســاً ) ٢-٣ميع المصــابة بالســكري جــدول( افــي المجــ
وحظ حصول ارتفاع فـي لجريت على مجموعة من المرضى المصابين بداء السكري حيث õÃ  دراسة

Bury et al.,2007 (ÐÅ  äÇفضـًال عـن مسـتوى تركيـز الـدهون االخـرى( LDL-Cستوى تركيـز م
 LDL قليـل فعاليـة مســتقبالتفــي االنسـجة واالوعيـة الدمويـة يــؤدي الـى ت TCالزيـادة فـي مسـتوى 

 ¡(Iwase et al., 1998)الجزيئـات وبتركيـز عـالي فـي الـدم  االمـر الـذي يـؤدي الـى تجمـع هـذه
محولة اياه الـى   LDLقلة المستقبالت تعمل االنزيمات على أكسدة  منالناتجة  فعند فشل االزالة

LDL  مؤكســدة خصوصــًا عنــدما يكــون مقترنــًا مــع التراكيــز العاليــة للـــTG  كــون اغلبيــة جزيئــات
LDL  فـي هـذه الحالـة تكـون صـغيرة وكثيفـة بـذلك تكـون اكثـر اسـتعداًد لألكسـدة(Turk et al., 

اع مسـتوى سـكر الكلوكـوز بالـدم الـى ارتبـاط هـذه الجزيئـات مـع المجـاميع كما يـؤدي ارتفـ¡ (2002
 (Belfiore and Lannello,2000) (Glucosylation)االمينيـة بعمليـة تـدعى الكاليكوسـلية 

 تلعـــب دورًا مهمـــًا فـــي حـــدوث LDL (Glycosylate, oxidized)هـــذه االشـــكال المحـــورة للــــ 
  .(Timmis, 1999)خية وشرايين الساقين مالشرايين الالشرايين مثل الشرايين القلبية و  تصلب

عنــد المعاملـــة  LDLنخفــاض فــي مســـتوى تركيــز Åفــي حــين اظهـــرت نتــائج الدراســة حصـــول     
هـذا االنخفـاض الـى  قـد يعـود) ٢٠٠٨(Joshi and Uniyalخلص النبـاتي وهـذا ماالحظـه تبالمس

دوره  فضــــًالعنãÏ فــــي مصــــل الــــ HDL-Cورفــــع مســــتوى  TC لـــــÇ دور المســــتخلص فــــي خفــــض
ة للشــدة ضــوالمــواد الخاف LDL-Cزدوج النخفــاض مــلألكســدة اذ وجــد ان التــأثير ال ðÇ مضــادبوصــفه 

ــــاع  ــــي المرضــــى المصــــابين بارتف ــــد احــــدث تحســــنًا واضــــحًا ف وتصــــلب  الكوليســــترولالتأكســــدية ق
ã الشــرايين، اذ ان عــالج زيــادة الــدهون فــي الســكري يــتم مــن الســيطرة علــى مســتوى الســكر ومــن ثــ
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كولسـترول  زيادة نقل الكـاليوميكرونكما ان  LDL (Garber and Arlsson, 2001)انخفاض 
لـذا  VLDLºزيـادة تكـون  مـن ثـم الكبـد و فـي  الكوليسترولارتفاع الى االنسجة الكبدية يؤدي الى 

فـي  VLDL-Cايض االحماض الدهنيـة مختـزًال بـذلك تكـون  فييعمل المستخلص في التأثير  قد
 . (Satheesh and Pari,2008) في المجرى الدموي LDL بذلك تكون الكبد ومقلالً 

تعمـل  دور في هـذا اإلنخفـاض حيـث الموجودة في نبات القطب  قد يكون للفالفوناتكما  
 Apoliporotein Bمــن الــدم مــن زيــادة مســتقبالته فــي الكبــد وارتباطــه بـــ  LDL-Cعلــى ازالــة 

)(Joshi and Uniyal, 2008 
 

 الدم في مصل  VLDL-Cالتغير في مستوى تركيز : ٥-٤-٤
 فـــي مصـــل دم االرانـــب المعاملـــة بااللوكســـان VLDLاظهـــرت نتـــائج قيـــاس مســـتوى تركيـــز      

مطابقــة ج جــاءت هــذه النتــائ .) قياســًا بمجموعــة الســيطرة ٢-٣جــدول( (P<0.05)معنويــًا  إرتفاعــاً 
تأثيرالسـكري فـي البروتينـات  فـي دراسـتهما حـول (Niu and Evans, 2008)لمـا وجـده كـل مـن 

المصــابة بالســكري تجريبيــًا، حيــث الحظــا حــدوث ارتفــاع فــي مســتوى تركيــز  Èفــي األرانــ الدهنيــة
VLDL-C  قد يكون بسبب تثبـيط انـزيم ،Lipoprotein lipase  تحـت تأثيرالسـكري وانخفـاض
æÇ  (Kovar et al., 2004)ومـن ثـم ارتفـاع مسـتواه فـي مصـل الـدم  VLDL-Cمعـدل ايـض 

قـاءه فـي ببفعـل السـكري مسـببًا عـدم دخولـه لالنسـجة و  VLDL-Cنتيجة نقصان عدد مسـتقبالت 
كمـــا ان نقصـــان االنســـولين يحفـــز تكــــون ¡  (Iwasaki et al., 2005)المجـــرى الـــدموي 

APolipoprotein  الخاصـــة بتكــــوينVLDL-C  وهـــوAPO- C-III  مـــعÅ تحلــــل نخفــــاض
 .)VLDL )Chon et al .,1994زيادة في  اً مسبب الدهون

اال ان معاملــــة االرانــــب بالمســــتخلص الكحــــولي لثمــــار القطــــب ادى الــــى حصــــول انخفــــاض      
ـــــز  ) قياســـــًا بمجموعـــــة االرانـــــب الســـــليمة  ٢-٣جـــــدول(   VLDL-Cمعنـــــوي فـــــي مســـــتوى تركي

 TGقد يـؤثر المسـتخلص فـي فعاليـة االنزيمـات المحللـة للبروتينـات الدهنيـة الغنيـة بالــ والمصابة. 
او مـن تـأثيره  ¡ًال مـن تركيـزه فـي الـدممقلـفي مصل الـدم  VLDLم التسريع في هدم جزيئة ومن ث

 VLDL-Cالــدم فيعمــل علــى خفــض  فــي كلوكــوزال مســتوى الســيطرة علــى æ االنســولينأفــراز  فـي
 ، فضًال عـن ذلـك VLDL-Cتأثير االنسولين في هدم البروتينات الداخلة في تركيب  عن طربق

الصـابونينات والقلويـدات والكاليكوسـيدات مـن المكونــات مثــل عالـة فمكونـات  أحتـواء النبـات علـى 
ية مختزلـًة بـذلك ايـض االحمـاض الشـحم فـيتأثيرها ة لمستويات الدهون العالية وذلك من ضالخاف

 . (Vinuthan et al., 2007)في الكبد وفي المجرى الدموي  VLDLتكون 
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 التغيرات االنزيمية : ٥-٤
 كبدالصل الدم ومجانس مفي  CPK, GPT, GOTعالية انزيم التغير في ف     

راب الهرمــوني واخــتالل عمليــة تمثيــل الغــذاء وارتفــاع مســتوى ســكر الكلوكــوز فــي الــدم ضــطان اال 
لدى مرضى داء السـكر غالبـًا مـاتكون مصـحوبة بتغيـرات فـي نشـاط بعـض االنزيمـات وخاصـة الــ 

Metabolic Enzymes (Stryer, 2000)º ن قيـاس نشـاط هـذه االنزيمـات فـي مصـل إلـذلك فـ
الدم ذو فائدة سريرية قد تساعد على الكشف عن تأثر بعض االنسجة فـي حالـة وجـود ارتفـاع فـي 

لـــذلك فقـــد تمـــت دراســـة أنزيمـــات الكبـــد مثـــل االنزيمـــات الناقلـــة  ºنشـــاط انـــزيم خـــاص بنســـيج معـــين
اشـارت نتـاج الدراسـة  . CPKانزيم الكريـاتين كـاينيز  فضًال عن GPT, GOTلمجموعة االمين 

فــي مســتوى فعاليــة  (P<0.05)) الــى حــدوث ارتفــاع معنــوي ٣-٣الحاليــة والمبينــة فــي الجــدول ( 
وجاءت هذه النتيجة مطابقة  .في مصل دم الحيوانات المعاملة بااللوكسان GPT, GOTانزيمي 

السـكري بوسـاطة  هـافيللعديد من الدراسات التي اجريـت علـى الحيوانـات المختبريـة التـي اسـتحدث 
 االلوكسان . 

ـــه Ahmadحيـــث وجـــد الباحـــث  ـــائج  (2008)وجماعت فحوصـــات خاصـــة بالكبـــد  مـــن نت
(LBT) Biochemical test Liver   ارتفاعــــًا فــــي مســــتوى انزيمــــيGPT, GOT  فــــي

 Eteng et)مــا وجــده لفــي حــين لــم تكــن هــذه النتيجــة مطابقــة  الحيوانــات المصــابة بالســكري.
al.,2008)  انعدامن ãالمعنوية الفروقات(p>0.05)  بحيوانات  قياساً في مستوى هذين االنزيمين

ه بالــذي يعــود ســب GPTان ارتفــاع انــزيم  (Kaleem et al.,2008)الحــظ  حــين .فيالســيطرة
ــــة يصــــاحبه عــــادة ارتفــــاع انــــزيم  ــــا الكبدي ــــى تحطــــم الخالي ــــين   GOTبالدرجــــة االســــاس ال ، اذ ب

(Sekar et al.,1990)  ان انزيمGPT  مـن نسـبة وجـوده فـي يوجد في الكبد بنسـبة ثـالث مـرات
دليـــل علـــى التلـــف او  GPTبارتفـــاع انـــزيم  GOTعضـــلة القلـــب والكليـــة ،كمـــا بـــين ارتفـــاع انـــزيم 

الخاليا الكبدية يتبعه تحطم في االنسجة القلبيـة. وبينـت الدراسـات ان هنالـك  التحطم الحاصل في
لب الوعائية وارتفاع مسـتوى فعاليـة انزيمـات الكبـد عالقة مابين عوامل خطر االصابة بامراض الق

GGT, GPT, GOT  ــــدهون فــــي المرضــــى الــــذين يعــــانون مــــن ارتفــــاع مســــتوى تركيــــز ال
hyperlipidmic Patients (Bruckert et al .,2002) . 

ــذا قــد يعــود  الســبب فــي ارتفــاع فعاليــة االنــزيمين الــى اخــتالل االيــض الحاصــل بفعــل اســتحداث ل
عـود ت قـدكمـا  ¡GPT,GOTزيادة ايض الخاليا الكبدية ومـن ثـم زيـادة انزيمـي  الى السكري مؤدياً 

الزيـــــادة الحاصـــــلة فـــــي فعاليـــــة هـــــذين االنـــــزيمين الـــــى تضـــــخم الخاليـــــا الكبديـــــة وتحفيـــــز الشـــــبكة 
 . (Ene et al.,2006) الخليةمن االنزيم يتناسب مع حجم وبالزمية النتاج كمية اكبر نداال
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ــ فــي الكبــد مكونــًا مــايعرف بظــاهرة تشــحم الكبــد  الكوليســترولدهون وبالــذات كمــا ان زيــادة نســبة ال
يعزى اليها ارتفاع  وتجمع االحماض الدهنية نتيجة الرتفاع نسبة سكر الكلوكوز في الدم يمكن ان

دور الشدة التأكسدية وتكون  فضًال عنهذا  GPT,GOT (Kim et al.,2006)مستوى انزيمي 
هـــا مـــن تحطـــم وتنخـــر للخاليـــا الكبديـــة مســـببة تســـرب االنزيمـــات الـــى الجــذور الحـــرة ومـــا يـــنجم عن

تفقـد مسـتقبالت االنـزيم  ومـن ثـمكما تسبب هذه الجذور تشمع وتلف نسـيج الكبـد  ¡المجرى الدموي
المبطنة لقناة الصفراء وحـول الوعـاء المركـزي مايتسـبب فـي زيـادة  الظهاريةالموجودة على الخاليا 

 (Al- Wabel et al., 2008; Prakasam et al.,2004)الخاليـا تحرر االنزيمات الـى خـارج 
 . 

 الكلوتاثــايون وخاصــة لــى تثبــيط مضــادات االكســدة الطبيعــةهــذا وتعمــل الشــدة التأكســدية ع      
GSH  الكبــــدي الــــذي بانخفاضــــه يرتفــــع كــــل مــــنGPT, GOT (Jagadeesan and 

Kavitha,2006; Rana et al., 1996) . 
وتكـوين اليوريـا  Gluconeogenesisليـات هـدم البـروتين المصـاحبة لعمليـة عم يعود سبب زيادة

Urea Formation  االنزيمات الناقلة لمجموعة مستوى التي تظهر في حالة السكري الى ارتفاع
 . (Kaleem et al.,2008)االمين في الجسم 

صـول ارتفـاع معنـوي وادى ارتفاع سكر الكلوكوز بالدم نتيجـة الحقـن بمـادة االلوكسـان الـى ح     
)P<0.05فــي مســتوى فعاليــة انــزيم ال(CPK وجــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع  ¡فــي مصــل الــدم

 CPK انزيم فعاليةالحظ حصول ارتفاع في مستوى  ÐÅ (Pepato et al .,2004)نتائج الباحث 
كلوكـوز رتفـاع سـكر الÅ äÇفي الجرذان المصابة بفرط السكري تجريبيًا ، ربما يعود سبب ذلك الـى 

وهــــذه الزيــــادة يرافقهــــا انخفــــاض فــــي معــــدل ازالــــة ¡يزيــــد مــــن معــــدل تســــرب االنــــزيم مــــن الخاليــــا 
clearance  او قــد يحــدث إرتفــاع مســتوى االنــزيم مــن المجــرى الــدموي .CPK  بســبب التغيــرات

 Gayathri and)الحاصـــلة فـــي وظيفـــة العضـــالت فـــي حالـــة االصـــابة بالســـكري ،إذ الحـــظ 

Kanabiran, 2008) وتحطم االنسجة العضلية، مما يؤدي الى حصول تغيـرات  دوث إعتاللح
 Lazrove et) وٕارتفــاع مســتواه. كمــا وجــد CPK لـــÇتحــرر  منهــافــي العمليــات االيضــية ينــتج 

al.,1990)  ظهــور زيــادة متذبذبــة فــي مســتوى االنــزيم وبــاألخص المتنــاظر االنزيمــيCK-MB 
قــة نســبية بــين أيــض الكربوهيــدرات ومســتوى ممــا ســبق يتضــح وجــود عال فــي المصــابين بــالمرض.

  االنزيم.
فــي مســتوى فعاليــة انــزيم  (P<0.05)وبينــت نتــائج الدراســة الحاليــة حصــول انخفــاض معنــوي     

CPK,GOT,GPT  سـبب الـى الالكبد للمجموعـة المعاملـة بااللوكسـان ، وربمـا يعـود في مجانس
حيــث يوجــد هــذا االنــزيم فــي  لمجــرى الــدمويالــى ا الكبديــةزيــادة معــدل تســرب االنــزيم مــن الخاليــا 
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يات داخل الخلية الكبدية وفي السايتوبالزم وبكميات كبيرة فعند مـوت واصـابة الخليـة الكبديـة ضع
ـــذا تعـــد هـــذه االنزيمـــات مؤشـــر   ¡لتلـــف الكبـــد اً حساســـ ðÇ تحررهـــذه االنزيمـــات الـــى المجـــرى الـــدموي ل

 Prakasam et)صـــل فـــي الكبـــد وانخفـــاض تركيزهـــا فـــي المجـــانس يعكـــس شـــدة التنخـــر الحا
al.,2004) . 

نخفــاض غيــر معنــوي Åحصــول  الــىنتــائج التحليــل االحصــائي للدراســة الحاليــة  كمــا اشــارت     
(P>0.05)  ـــة انـــزيم و المجرعـــة  الســـليمة فـــي مصـــل الحيوانـــات GPT,GOTفـــي مســـتوى فعالي

 فــي (P<0.05)حصــول إنخفــاض معنــويفــي حــين لــوحظ قياســًا بمجموعــة الســيطرة بالمســتخلص 
قياســـــًا بالســـــكري والمعاملـــــة بالمســـــتخلص الكحـــــولي لنبـــــات القطـــــب  المصـــــابة المجموعـــــة مصـــــل

مســتوى فعاليــة   (P<0.05)نخفـاض معنــوي Åحصــول  كمـا لــوحظ ¡بالمجموعـة المصــابة بالســكري
والمصــابة والمعاملـــة  والمعاملــة بالمســتخلص فــي مصـــل دم الحيوانــات الســليمة CPK  انــزيم

فـــي حـــين تبـــين النتـــائج انعـــدام  .بمجمـــوعتي الســـيطرة والمصـــابة علـــى التـــوالي بالمســـتخلص قياســـاً 
 في مجانس كبد الحيوانات السـليمة CPK,GPT,GOTعنوية في مستوى فعالية انزيم مالفروق ال

 ,CPKفـي مسـتوى فعاليـة انـزيم  (P<0.05)مـع حصـول ارتفـاع معنـوي  والمعاملـة بالمسـتخلص

GPT, GOT والمعاملـة بالمسـتخلص المصـابة في مجانس كبد الحيوانات æ ¡ سـبب ذلـك قـد يعـود
ÐÅ  äÇكـــــوز الـــــدم ضـــــمن المعـــــدالت الطبيعيـــــة æ الـــــى دور القطـــــب فـــــي الســـــيطرة علـــــى مســـــتوى كل

االنسولين يعمل على خفـض نسـبة الكلوكـوز بالـدم ويحفـز الكبـد والخاليـا العضـلية علـى اسـتيعاب 
الى الدم كما يعـزز بنـاء الـدهون وحـرق Ï ويقلل فرز السكر من الكب ¡المزيد من السكر االحتياطي

 Amine et al)تقليــل الضــرر النــاجم عــن ارتفــاع الســكربالكبد ومــن ثــمالطاقــة مــن الشــحوم 
، كمـا ان ثمـار القطـب  GOT,GPTخفض معدالت االنزيمات بالدم خاصة  ومن ثم  (2007,.

ســفور مــن التــي تســتهلك الف (Rogerson et al.,2007)عضــالت التعمــل علــى زيــادة نشــاط 
ليقوم بفعاليـة  CPK، وبذلك ينشط انزيم  ATPلتحولها الى  Phosphate Creatineالكرياتين 

) Vander et al.,1998( نقل مجموعة الفوسفات فيقل بذلك تسرب االنزيم الـى المجـرى الـدموي
. 

ضـادة كما وقد يعود سبب هذه التغيرات في مستوى انزيمات الكبد الى احتواء القطب لمواد م     
اذ تعمــــل علــــى تقليــــل الضــــرر النــــاجم عــــن الشــــدة  Flavonoidsلألكســــدة وخاصــــة الفالفونــــات 

 GPT,GOT (Jagadeesanخفـض انزيمـي  ومـن ثـم GSHمستوى  رفع عن طريقالتأكسدية 

and Kavitha, 2006) مـادة واقيـة مـن ظـاهرة اكسـدة الـدهون بوصـفه دوره  فضًال عـنLipid 

Peroxidation  تنخر وتلف للخاليا الكبدية من منهاي وماينتج المصاحبة للسكر(Majumdar 

et al., 2008)  فبـأنخفض معـدالت ،CPK, GPT, GOT  فـي المصـل وارتفاعهـا فـي مجـانس
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عمــل المســتخلص فــي  عــن طريــقالكبــد دليــل علــى عــودة الخاليــا الكبديــة الــى وضــعها الطبيعــي 
 تقليل الضرر الحاصل بفعل االلوكسان . 

 

 الهرمونيةالتغيرات  :٦-٤
 ãÏ الفي مصل  T4,T3التغير في مستوى تركيز هرموني الـ 

 T4,T3فــي مســتوى هرمــوني  (P<0.05) اً معنويــ اً اظهــرت نتــائج الدارســة الحاليــة انخفاضــ     
وكســـان وحـــدوث فـــرط الســـكري قياســـًا بمســـتوى تركيزهمـــا فـــي ل) بعـــد الحقـــن بمـــادة اال٤-٣جـــدول( 

الــذي الحــظ انخفــاض فــي  (Baydas et al.,2002)مــع  وجــاء هــذا متوافقــاً ¡مجموعــة الســيطرة 
ة االلوكســان. فــي وســاطفــي الجــرذان المصــابة بالســكري تجريبيــًا ب T4,T3تركيــز هرمــوني الدرقيــة 

حـــين أجريـــت دراســـات عديـــدة علـــى المرضـــى المصـــابين بالســـكري مـــن النـــوع االول والنـــوع الثـــاني 
ولكـن لـم يالحـظ اي تغيـر ¡ äT3 فـي مسـتوى هرمـو  معنـوي نخفـاضاتضـح مـن نتائجهـا حصـول إ

 T4 (Islam et al., 2008; Schlienger et al.,2004; Seeling معنوي في مستوى هرمون

et al.,1984) . 
فـي المرضـى المصـابين  T4,T3تغـاير فـي مسـتوى  (Udiong et al., 2007) وجـدفـي حـين 

يـــــــــــة فـــــــــــي هرمونـــــــــــات الدرق اً % مـــــــــــنهم يعـــــــــــانون انخفاضـــــــــــäÇ٢٦.٦  تبـــــــــــينبالســـــــــــكري حيـــــــــــث 
hypothyroidism) منهم اناث والباقي ذكور١٦.٨ % æ ¡ (مـن المرضـى المصـابين ١٩.٨ %

% مــنهم ١١ (T4,T3 hyperthyroidismحصــل لــديهم ارتفــاع فــي مســتوى هرمــوني  بالســكري
 . )% اناث٨ذكور و 

ســبب هــذا االنخفــاض فــي هرمونــات الدرقيــة عنــد االصــابة بفــرط الســكري وانخفــاض  يعــزى      
 T4,T3ان مسـتوى هرمـوني  (Saunders, 1988)فقـد بـين  عـدة؛ نسولين الى اسبابهرمون اال

وعكســيًا مــع تراكيــز االجســام الكيتونيــة فــي  ¡بالــدم يتــأثر طرديــًا باســتهالك الكلوكــوز ومعــدل ازالتــه
عـــن مـــدى قابليـــة افـــراز البنكريـــاس  ðÇ بالزمـــا الـــدم، وان التغيـــر فـــي هرمونـــات الدرقيـــة يعطـــي مؤشـــر 

 لالنسولين. 
الشـــدة التاكســـدية ان الخاليـــا  بســـببفـــي مصـــل الـــدم  T4,T3هبـــوط معـــدالت  قـــد يكـــونكمـــا      

التصـنيع الحيـوي لهرمونــات   pathwayفـي مسـلكبكميـات معتدلــة  H2O2الدرقيـة تنـتج  الظهاريـة
ويعـد  Thyroperoxidase(TPO)النـزيم  اً يعمـل واهبـ عليـه إذعتمـد اساسـًا علـى والذي يالدرقية 

يجــب ان  H2O2وبســبب الســمية العاليــة للـــ  .يــدÏل مهــم فــي عمليــة اكســدة ايــون االيو االخيــر كعامــ
عملية صنع هرمونات الدرقية ويتم ذلك من احتواء خاليـا الدرقيـة علـى  ألتماميبقى بمستوى كافي 

 GPX Catalase , Superoxideمضــــادات لألكســــدة مثــــل بوصــــفها انزيمــــات تعمــــل 
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dismutase, ¡مثــل لتأكســدية ارتفــاع فــي الشــدة ا منهــامراض التــي ينــتج لكــن عنــد االصــابة بــاال
تقــع خــارج ســـيطرة االنزيمــات المضـــادة  يالتـــ فـــي الجــذور الحــرةمــن زيــادة   منهـــاالســكري مــاينتج 

 thyroperoxidaseمنــع تكــوين  عــن طريــق االيوديــدلألكســدة مســببًا توقــف عمليــة اكســدة آيــون 
مـــن ثـــم انخفـــاض مســـتوى هـــذه الهرمونــــات  æ تعطيـــل عمليـــة تضـــيع هرمونـــات الدرقيـــة ومـــن ثـــم

(Poncin et al.,2007)  . وهـذا ماأكـده(Nadolnik et al.,2007)  فـي دراسـته عـن تـأثير
H2O2 لمراحـل تصـنيع  اً المستحدث بفعل الشدة التاكسدية في فاعلية ايـض اليـود الـذي يعـد مفتاحـ

قيقـة مـن زراعـة الخاليـا Ï ٦٠بعـد ¡هرمونات الدرقية في خاليا الدرقية مزروعة فـي وسـط عضـوي 
ـــى  فـــي وســـط حـــاوٍ  ـــود وفعاليـــة  mM10.1بتراكيـــز  H2O2عل ـــة قـــنص الي  TPOالحـــظ ان عملي

إدخال اليود  اليحفز انزيميًا عملية  äÇ Throglubulin يعود سببه الى  قد ثبطت بالكامل والذي
 تأكسدية. الشدة ال منالناتج  H2O2تحت تأثير   Iodination of Tyrosine   الى التايروسين

 -5كمــا ان الشــدة التأكســدية تــؤدي الــى هبــوط معــدالت هرمونــات الدرقيــة مــن اختــزال  

monodeiodination ايرونين ثـــــــــــــــلاليودiodothyronin  ـــــــــــــــًا ســـــــــــــــابقًا ـــــــــــــــذي يعـــــــــــــــد هرمون ال
Prohormone  لهرمـــونT4  فبأختزالـــه يـــؤدي الـــى هبـــوطT4  وبشـــكل غيـــر مباشـــر يـــؤدي الـــى

عـن طريـق انزيمـات بازالـة ذره يـود  T4كـذلك مـن تحـول  صنعي T3وذلك الن هرمون  T3هبوط 
 . (Singh et al.,2006)واحدة 

الـى ارتفـاع مثبطـات ارتبـاط هرمـون الدرقيـة  T4, T3كما يعزى انخفاض مستوى هرمـون  
خـتالل أو قـد يكـون بسـبب اال  Thyroid hormone binding inhibitor(THBI) بمستلماته

اخـتالل فـي وظيفـة الدرقيـة فـي المرضـى المصـابين  حـدوث ثـم  ومـن الوظيفي لخاليا تحت المهـاد
 . (Suzuki et al., 1994)بالسكري 

فـي  T4 æT3نخفـاض كما يؤدي إنخفـاض مسـتوى االنسـولين فـي مصـل الـدم الـى حصـول إ     
نتيجـــة النخفاضـــه فـــي مصـــل الـــدم يعـــزى الـــى ضـــعف تجهيـــز الطاقـــة واالخـــتالل  ايضـــاً  االنســـجة

 . (Schroder and Vander, 1992)م عن فرط السكريااليضي الخلوي الناج
ـــة االرانـــب الســـليمة       ـــة ان معامل ـــائج التحليـــل االحصـــائي للدراســـة الحالي فـــي حـــين اظهـــرت نت

 (P>0.05)والمصــابة بالمســتخلص الكحــولي لثمــار القطــب ادى الــى حــدوث ارتفــاع غيــر معنــوي 
معاملـة الالمجموعـة المصـابة وغيـر æ ) قياسـًا بالسـيطرة ٤-٣(جـدول  T4,T3في مسـتوى هرمـوني 

فــي الحيوانــات الســليمة  T4, T3وقــد يعــزى ارتفــاع هرمونــات الدرقيــة ¡علــى التــوالي  بالمســتخلص
ربما الى قابلية المستخلص الكحولي لثمار القطب في تنظـيم افـراز الغـدة الدرقيـة لهرموناتهـا حيـث 

زنــة افــراز Çب فــي تنظــيم ومو ) الـى قابليــة مســتخلص القطــet al., 2003 Gauthamanاشـار  (
مع الغدة الدرقية عن طريـق ارتبـاط صـابونينات  نفسه العملبربما يقوم  ¡Testosteroneهرمون 



 المناقشة                                                                               الفصل الرابع  
 
 

 ﴾93﴿ 

عـن  Hypothalamusمحفزًا خاليا تحت المهاد   T3 æT4 لـÇ المستخلص جزئيًا مع مستقبالت
يــث يفســر ح Negative – feed back systemطريــق نظــام التغذيــة االســترجاعية الســالبة 

انتـاج  الطبيعـي ممـا يـؤدي الـىبمسـتوى اقـل مـن المسـتوى النخفاض في هرمونات الدرقية حدوث ا
T4,T3  للغـــــدة الدرقيـــــة  المحـــــررعـــــن طريـــــق افـــــراز الهرمـــــون المحـــــرر للهرمـــــونThyroid 

Releasing Hormone(TRH)  والذي يحفز بدوره الهرمون المحفز  للغدة الدرقيـةThyroid 

Stimulating Hormone (TSH)  ومن ثم افراز كل منT4,T3 . 
فــي  T4,T3يعــود الســبب فــي الزيــادة الحاصــلة فــي معــدل مســتوى هرمونــات الدرقيــة  ربمــا 

الـى دور  بالمجموعـة المصـابة  قياسـاً الحيوانات المصابة بالسكري والمعاملـة بالمسـتخلص النبـاتي 
ـــا ب ـــات التخفيضـــي فـــي مســـتوى الكلوكـــوز فـــي الـــدم وتحفيـــز خالي يتـــا البنكرياســـية علـــى افـــراز النب

ان عالج المرضى المصابين بالسكري من النوع  (Islam et al., 2008)حيث بين  ¡ االنسولين
مــع  قياســاً  T4,T3االول والثـاني  وارتفــاع االنســولين بالــدم ادى الــى ارتفــاع فــي هرمونــات الدرقيــة 

 . مستواه قبل المعاملة
قيـــة عـــن Ñ علـــى تحفيـــز افـــراز الد Saponineعمـــل الــــ او عـــن طريـــق مكونـــات النبـــات الفعالـــة اذ ي

فونــات الكمــا تعمــل الف lipid peroxidase (Ishii and Tanizawa, 2006)طريـق تثبــيط 
مختزًال الجـذور الحـرة  GSHتقليل الشدة التاكسدية من انتاج  ومن ثم مضادات لألكسدة بوصفها 

 Upadhya et).كـــافي لعمـــل الدرقيـــةك مـــوفرًا اليـــود اللÐبـــومـــاينتج عـــن زيادتهـــا فـــي الدرقيـــة و 
al.,2004) . 

 

٧-٤ :Ç لدراسة النسجية 
لــوحظ مـــن نتــائج الفحـــص النســـجي للكبــد باســـتخدام المجهـــر الضــوئي ، ان ارتفـــاع مســـتوى       

االلوكسان يؤدي الى حصول توسع بسيط فـي الجيبانيـات ربمـا يعـود بجة الحقن يالكلوكوز بالدم نت
او الوريـد االجـوف  hepatic veinمسـتوى الوريـد الكبـدي  دي علـىسببه الى ضعف التدفق الوريـ

كمـا وقـد يعـود سـبب التوسـع فـي الجيبانيـات الـى ارتفـاع ضـغط ¡  inferior Vena cavaاالسـفل
  Ï íHepatic Portal vein .(Kakar et al .,2007)الوريد البوابي الكب

عـــام  Al-Rawiت اليــه الباحثــة وكــذلك لــوحظ تنخـــر للخاليــا الكبديــة وهـــذا يتفــق مــع ماتوصـــل   
مـــن حـــدوث تنخـــر فـــي الخاليـــا الكبديـــة بســـب  الجـــرذان المصـــابة بالســـكري تعـــاني äÇ مـــن ٢٠٠٧

occlusion arterial thrombosis   æÇضعف التجهيز الـدموي للكبـد نتيجـة  لالنسـداد شـرياني
ين ، والــذي يــؤدي نقــص فــي االوكســج  hepatic arteryحصــول تخثــر فــي الشــريان الكبــدي 
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hypoxia  وهذا النقص يسبب تحرر انزيمـات الجسـيمات الحالـةlysosomal enzymes  ومـواد
ذا يفســر حــدوث تنخــر وتلــف للخاليــا الكبديــة هــæ ¡الــى الــدم  Secretary Productافرازيــة اخــرى 

)(Macsween and Whaley ,1992 . 
ي وسـببه حــدوث ومنـاطق استسـقاء مـائ Inflammationفضـًال عـن ظهـور عـدة منـاطق التهابيــة 

او نتيجــة للتــأثير ¡ Immunologicلخاليــا الكبــد يحــدث نتيجــة الســباب مناعيــة  damageتلــف 
تجمـع الجـذور الحـرة تسـبب تحطـم الخاليـا الكبديـة  مـنالسمي لاللوكسان فالشدة التاكسدية الناتجة 

ا مسـببًا شـاء الخليـة او اغشـية المايتوكونـدريلغ lipid peroxidationاكسـدة الـدهون  فضـًال عـن
 . (Majumdar et al., 2008)ظهور االستجابة االلتهابية والمناعية 

داخـل الخاليـا الكبديـة هـذا التجمـع للمـواد الدهنيـة  ظهور تفجي سايتوبالزمي دهنـي فضًال عنهذا 
لـذا نالحـظ º النخفاض هرمـون االنسـولين  نتيجة lipaseيعكس فعالية انزيم  الكوليسترولوتجمع 

 )١٩٩٠(محي الدين وجماعتة،سايتوبالزم ووضوح غشاء الخلية.صفاء ونقاء ال
ريف الـدموي صـكما تم مالحظة احتقـان دمـوي فـي بعـض المنـاطق سـببه يعـود الـى ضـعف الت    

ميـة ينتيجة النسداد وريدي كبدي ، مسببًا توقـف او تعطيـل لالنسـياب الـدموي خـالل الخاليـا البرنك
مــن حــدوث احتقــان دمــوي عنــد  (Mir, 2008; Al- Rawi,2007)ماالحظــه وهــذا الكبديــة 

 االصابة بالسكري . 
كمــا بينــت نتــائج البحــث الحــالي ظهــور انقســام فــي الخاليــا البرنكيميــة بشــكل واضــح فــي هــذه     

ثنائيـــة النـــواة ، يمكـــن ان يعـــزى هـــذا  البرنكيميـــةمالحظـــة عـــدد مـــن الخاليـــا  خـــالل المجموعـــة مـــن
تكيفيـة مهمـة عنداصـابة الكبـد بـامراض حـادة او مزمنـة وعنـد  االنقسام في الخاليا الكبدية أستجابة

Ç لتهــاب الخاليــا الكبديــة او تحطمهــا ليظهــر االنقســام الخلــوي لتســتبدل هــذه الخاليــا بخاليــا جديــدة
 . (Ramaiah et al., 2004)ر الكافي على اداء الكبد لوظيفته المحافظة وبالقد ومن ثم 

ظهــور تجمــع فــي الحبيبــات الكاليكوجينيــة داخــل  لــدم الــىكمــا ادى ارتفــاع مســتوى الكلوكــوز فــي ا
تـــزداد عنداالصـــابة بالســـكري فـــي حـــين  glyconegenesisالخاليـــا الكبديـــة ، وذلـــك الن عمليـــة 

  äÇhexokinase  فضــًال عــنتــنخفض عمليــة اســتهالك الكلوكــوز مــن قبــل انســجة الجســم هــذا 
Ç النــزيم المســؤول عــن فســفرة الكلوكــوزPhoaphorylate glucose  اليتــأثر بانخفــاض كــل مــن

لـــذا يســـتمر الكبـــد بتحويـــل الكلوكـــوز الـــى  ºعنـــد االصـــابة بالســـكري  glucokinaseاالنســـولين و 
 .)and Chatila West ¡ ١٩٩٦ (الكاليكوجين

ــــادة معنويــــة      ــــا  (P<0.05)واوضــــحت الدراســــة الحاليــــة حصــــول زي ــــي معــــدل اقطــــار الخالي ف
البرنكيميــة للكبــد فــي النمــاذج المحقونــة بااللوكســان ، وبســبب هــذه الزيــادة تعــود الــى تضــخم خاليــا 

ارتفــاع ســكر الكلوكــوز بالــدم مــع نقصــان االنســولين ليــدخل  الكبــد بســبب تجميــع الكاليكــوجين عنــد
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الكبدية ليتحول الى الكاليكوجين مع انخفاض تحلل الكاليكوجين بسبب اختالل  الخالياالى داخل 
  (Tomihira et al.,2004 ) .في معدل االيض عند االصابة بفرط السكري

والمعاملــة  íصــابة بالســكر فــي حــين اظهــرت الدراســة النســجية لكبــد مجموعــة االرانــب الم 
. كمــا  قليــلالكبــد مــع بقايــا تنخــر  جيبانيــاتفــي  قليــلبالمســتخلص الكحــولي الــى حصــول توســع 

ن الخاليــا البرنكيميــة ممــا يشــير الــى دور المســتخلص فــي بــيلــوحظ زيــادة هجــرة الخاليــا اللمفاويــة 
 . (Amin, et al., 2007)تنظيم نسيج الكبد

المنقسـمة ربمـا سـبب ذلـك يعـود الـى دور المسـتخلص فـي تحفيـز  كما لوحظ عدد كبير من الخاليـا
ـــــــث الحـــــــظ (  ـــــــى افـــــــراز االنســـــــولين حي ـــــــا عل                         .Younger et al)¡ ١٩٩٦خاليـــــــا بيت

االلوكســــان  بوســــاطةزيــــادة فــــي معــــدل انقســــام الخاليــــا الكبديــــة فــــي الجــــرذان المصــــابة بالســــكري 
اخيرًا الـ والبروتين ،و  RNA   ¡glycogenنسولين يحفز بناء والمعالجة باالنسولين اذ بين ان اال

DNA  واعــزى ذلــك الــى قــدرة ¡% او اكثــر بعــد اليــوم الثالــث مــن العــالج ٧٠والــذي يــزداد بمعــدل
 زيادة التعبير الجيني لهذه العمليات.  االنسولين في

برنكيميــة فــي معــدل اقطــار الخاليــا ال (P<0.05)كمــا اوضــحت الدراســة حصــول انخفــاض معنــوي 
معـدل قطـر الخاليـا فـي المجموعـة ب قياسـاً لكبد مجموعة المصابة بالسكري والمعاملة بالمسـتخلص 

المصــابة بالســكري . وســبب هــذا االنخفــاض قــد يعــود الــى ارتفــاع هرمــون االنســولين وزيــادة نســبة 
ونــة وزيــادة نســبة تحلــل الــدهون المخز  Lipaseارتفــاع انــزيم  فضــًال عــنتحلــل الكاليكــوجين هــذا 

  Mir, 2008). ( داخل الخاليا الكبدية
كمـــا لـــوحظ مـــن معاملـــة االرانـــب الســـليمة بالمســـتخلص النبـــاتي شـــكل الخاليـــا الكبديـــة قريـــب      

فـــي اقطـــار الخاليـــا البرنكيميـــة فـــي  (P>0.05)للشـــكل الطبيعـــي كمـــا لـــوحظ ارتفـــاع غيـــر معنـــوي 
ــــى ان ¡ة الســــليمة معــــدل اقطــــار الخاليــــا المجموعــــقياســــًا بنمــــاذج هــــذه المجموعــــة  وهــــذا يــــدل عل

 ;Ï hepatoprotective  .(Amine et al.,2007المستخلص لم يسبب اي تلف في خاليا الكب
Li et al.,1998) 
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 االستنتاجات:
 من خالل النتائج التي اظهرتها هذه الدراسة نستنتج ما يأتي:

ومـواد فينوليـة ¡وصـابونينات ¡على قلويـدات  .T.terrestris Lاحتواء ثمار نبات القطب  -۱
وكاليكوسيدات ¡راتنجات ¡æ وستيرويدات ¡وتربينات ¡وزيوت طيارة ¡وتانينات ¡وفالفونات ¡
. 

 
۲- Åلــــه تــــأثير  غم/كغــــم  ٢ القطــــب بجرعــــة  ن المســــتخلص الكحــــولي لثمــــار ÊÇفــــي  ةايجابيــــ

 األرانب المصابة بالسكري. السكر بالدم فينسبة  تخفيض
 

۳- Å يـؤدي الـى حـدوث إخـتالل فـي مسـتوى الـدهون الـذي يعـد عامـل خطـورة ن أرتفاع السـكر
 لألصابة بأمراض القلب التاجية.

 
GOT  æية النزيمـات الكبـد الفعاليـة المصـل تأثير ايجابي في تقليـل  لمستخلص لكما إن  -٤

GPT  æCPK الـى حـدوث خلـل فـي وظـائف  ومن ثم تـؤدي التي يزداد تأثيرها بالسكري
 .الكبد

 
إنخفـاض تركيـز  لـوحظ ان ÐÅهنالك عالقة طردية مـا بـين تركيـز السـكر ومسـتوى الـدهون  -٥

تــأثيرات ايجابيـة فــي الــدهون وهرمونــات  السـكر نتيجــة المعاملــة بالمسـتخلص الــى حــدوث 
 . درقيةال

 
 

 .ظهر تأثير السكري المستحدث باأللوكسان واضحًا في التركيب النسجي للخاليا الكبدية -٦
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 التوصيات:
 من خالل هذه الدراسة يمكن التوصية بما يأتي:

 
 فـيثيرهـا أفصـل المركبـات الفعالـة لهـذا المسـتخلص النبـاتي ودراسـة تالعمل علـى  .١

 مستوى كلوكوز الدم.
 

امكانيــة تجــدد خاليــا بيتــا  فــي انســجة البنكريــاس لتحديــد دراســة تــاثير المســتخلص .٢
فهــم  ومــن ثــمالبنكرياســية ومســاهمتها فــي االفــراز وتخفــيض مســتوى كلوكــوز الــدم 

 ميكانيكية عمل هذا المستخلص.
 

يوصــي البحــث بدراســة فعاليـــة المســتخلص المــائي واالســـتوني لهــذا النبــات علـــى  .٣
فـــــي الحيوانـــــات المصـــــابة بـــــداء الســـــكر  الحيويـــــة يائيـــــةالكيمعـــــدد مـــــن الجوانـــــب 

 التجريبي.

 
 

فــي كريــات الــدم  Malondialdehyde MDAتقــدير الشــدة التأكســدية بقيــاس  .٤
 عـــن طريـــقومـــن  ناحيـــة اخـــرى تثمـــين مضـــادات التأكســـد ¡الحمـــر وبالزمـــا الـــدم 

 . Uric acid  æGlutathione GSH  æAlbuminقياس 
 
)   Type Iالنسـان المصـاب بالسـكري النـوع االول(Ç دراسـة تـأثير المسـتخلص فـي .٥

تـأثير المسـتخلص مـع  و موازنـة (متطـوعين) )Type IIالنـوع الثـاني( فضـًال عـن
 االدوية المعالجة للسكري.
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 النباتية الخام وقلويد الفازيسينتأثير المستخلصات .(2003 )الباالني ، ماجد رشيد 

(Vasicine) لنبات حلق السبع الشجيريAdhatoda vasica L.   في بعض
 جامعة بغداد .  -كلية العلوم-المرضية . رسالة ماجستير   الجراثيم

يولوجية والكيمائية لنباتي )، دراسة بعض الجوانب البا5٢٠٠الزهيري، انعام فؤاد حسين(
L. Gallum aparine  æوحشيشة االفعى  L. Tribulus terrestrsالقطب 

المجاري البولية . رسالة تأثير مستخلصاتها في نمو بعض مسببات اخماج 
 الجامعة المستنصرية.  -كلية العلوم-ماجستير

ليل ).تطبيقات في تصميم وتح١٩٩٠الساهوكي، مدحت و وهيب ،كريمة محمد (
 صفحة.٤٨٨التجارب.مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل، 

. دراسة لبعض الصفات الوراثية والسمية ألزهار القيصوم  (1982 )شامي ، سامي اغا 
 جامعة بغداد . –كلية الطب البيطري  -. رسالة ماجستير 

رة . سلسلة ). داء السكر انتهاء االسطو ١٩٨٩الشيخلي، فؤاد فاضل وشبر، ضياء احمد(
 . ٣١-٨الصحة للجميع، مطبعة العمال المركزية. 

عقيل ، عبد الرحمن ؛ محمد طارق؛ جابر سالم موسى؛ محمد عبد العزيز اليحيى؛ 
). النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي . ١٩٨٩منصور سليمان السعيد.(

 الرياض.  –ملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ادارة البحث العلمي. مرتبة ال

). التحليل اإلحصائي باستخدام ١٩٩٨العقيلي، صالح أرشيد وسامر، محمد الشايب (
  .٤٢٠األردن  -دار الشروق للنشر واإلعالن، عمان .SPSS البرنامج

)علم المصطلحات الطبية.دار الفكر للطباعة و ٢٠٠٣ناصر(العلوجي، صباح 
 ولى، األردن.النشر.الطبعة األ

علم وظائف األعضاء.الطبعة الثالثة.دار الفكر للطباعة )٢٠٠٢، صباح ناصر(العلوجي
 و النشر،األردن.

محي الدين ، خير الدين ، يوسف ، وليد حميد ، توحلة ، سعد 
).فسلجة الغدد الصم والتكاثر في الثديات والطيور . دار 1990حسين(

 .171-175  الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل،  ص
Ç)١٩٨٢لمختار،كواكب عبد القادر والعالف،سهيلة محمود والعطار،عدنان عبد األمير (

 .٢١-١٧التحضيرات المجهرية.وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.ص
. النباتات الطبية والعطرية والسامة في  (1988 )المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 .٦٧ -٦٦الوطن العربي . الخرطوم 
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